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I. EXECUTIVE SUMMARY

The Gender and Sexuality Resource Center (GSRC) at the Arab Foundation for Freedoms 
and Equality (AFE) in collaboration with four partner organizations:
Marsa Sexual Health Center
Helem (Lebanese Protection for LGBT)
LebMASH (Lebanese Medical Association for Sexual Health)
MOSAIC (MENA Organization for Services, Advocacy, Integration and Capacity Building) 
launched a secure online documentation tool, “the Sexual Orientation and Gender 
Identity & Expression (SOGIE) Monitor”, for human rights violations on the basis of 
sexual orientation and gender identity and expression as a pilot project in January 2016. 

This report reveals 65 cases of state and non-state violations reported on the Monitor 
during 2016. The majority of the cases were reported by gay men (57%) and 34% by 
transgender individuals. The main type of violations was abuse/assault (28%) followed 
by discrimination (18%) and harassment (18%) and the source of the violations was the 
highest among the societal category (55%). 

The absence of laws that protect individuals from any kind of human right violation, 
specifically among the LGBT community and the presence of a law (Article 534) in the 
Lebanese Penal Code that is used by state agents to prosecute individuals based on their 
sexual orientation or gender identity, highlight the importance of the documentation 
of violation cases in order to lobby and advocate for the basic rights of individuals, 
particularly among the LGBTQ community.
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II. INTRODUCTION

The Gender and Sexuality Resource Center (GSRC) at the Arab Foundation for 
Freedoms and Equality (AFE) launched the Sexual Orientation and Gender Identity 
& Expression (SOGIE) Monitor online in January 2016.

The SOGIE Monitor was established by GSRC in collaboration with four partner 
organizations:
Marsa Sexual Health Center
Helem (Lebanese Protection for LGBT)
LebMASH (Lebanese Medical Association for Sexual Health)
MOSAIC (MENA Organization for Services, Advocacy, Integration and Capacity Building). 
This pilot project was launched to create a secure and accessible online platform that 
serves as a documentation tool for human rights violation cases on the basis of sexual 
orientation and gender identity and expression, with a focus on the LGBTQ population 
in Lebanon. The aim of the Monitor is to provide the necessary follow-up and/or referral 
for reported cases, whether with legal or financial assistance in addition to the provision 
of social and psychological support and follow up.

The documentation tool and its constituents - such as type of questions, order and 
approach - were developed based on international standards used for documentation of 
human rights violations. The online security of sensitive material related to documented 
violations was ensured by hosting the Monitor’s database on a secure server. 
Two reporting forms were created; one was accessed by the aforementioned NGOs and 
the other was accessible to individuals. Both forms were user-friendly and easy to access. 
The individual-based form did not require personal information; however, users had the 
option to submit their contact details only if they wanted to be contacted later by the 
documentation officer for referral, help or support. As for the NGO-based form, the 
individual’s consent was obtained before filling up the information on the system.

This report includes a descriptive summary of reported events on the Monitor for a total 
number of 65 cases of state and non-state violations for a period of 12 months since the 
date of its launch in January 2016. It also includes descriptive statistics of the different 
types, sources, and locations of the reported violations. 

This report will serve as a tool for advocacy and lobbying for the basic rights of individuals, 
particularly for the LGBTQ community. Names of the participants in this report were not 
disclosed for confidentiality and security purposes.
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III. DESCRIPTION OF DOCUMENTED CASES:

In Lebanon, LGBTQ individuals are still highly vulnerable to both state and social violence 
because of their sexual orientation or gender identity. Article 534 of the Lebanese penal 
code is used to criminalize and prosecute LGBTQ individuals by prohibiting sexual relations 
that “contradict the laws of nature”. LGBTQ individuals are furthermore subjected to 
family violence that include death threats, physical abuse or being shunned. On a daily 
basis, LGBTQ organizations and groups working on sexual and gender rights struggle 
to prevent or mitigate this discrimination by providing protection, support mechanisms, 
spreading awareness, monitoring state practices and striving to change public attitudes. 
In 2016, the Monitor registered 65 cases of human rights violations, the majority among gay 
men and transwomen individuals. More than half of those who reported being subjected 
to some kind of violation were males (57%) and 34% were transgender individuals. The 
main case holders on the Monitor were of Syrian and Lebanese nationalities (40% and 
38% respectively). 52% and 34% of the documented cases were among gay men and 
transwomen respectively, while only 10% of them were among lesbian women (refer to 
Appendix I). More than half of reported violation cases (54%) took place in Beirut and 
most of the cases were abuse or assault including both sexual and physical abuse. The 
main source of violation was social (55%), mostly by one person or a group of individuals 
in society; however, state and family-based violations were 26% and 22% respectively 
(refer to Appendix I). Family-based violations were mainly reported by gay men (86%) 
compared to one case reported by a lesbian woman and another by a bisexual man. As 
for state-based violations, incidents have been reported by gay men and transgender 
women, whether for arrest under Article 534 or apartment raids by officials without a 
permit.

1. CASES OF ARREST:

Article 534 of the Lebanese penal code is commonly used to criminalize LGBTQ 
individuals. It prohibits sexual relations that “contradict the laws of nature”, which is 
punishable by up to a year in prison. Out of the 65 cases, 9 have reported being arrested 
by authorities or having issues with their criminal records based on Article 534.

 1.1 Among lesbian women:
A lesbian woman was arrested in Raouche, Beirut. She reported being blackmailed and 
sexually assaulted at a detention center in that area. 
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 1.2 Among gay men:
One of those cases took place in Kesserwan, Mount Lebanon; a gay man was facing 
legislative problems related to his criminal record and has contacted Helem to gain a 
clearer understanding about his rights as well as to request assigning a lawyer to handle 
his case. The requested assistance was provided. 
Another case took place in the south of Lebanon where a gay man was arrested under 
Article 534. The arrest was noted on his criminal record, thus resulting in high level of 
discrimination against him as well as difficulty in getting employed.
Similar to the aforementioned incidents, a gay man was arrested under 534 and this was 
stated in his criminal record. Once released, he contacted Helem seeking assistance since 
he was incapable of applying for jobs. Another gay man, who is now a refugee in Germany, 
was sentenced to jail under Article 534 while in Lebanon. He is now incapable of returning 
to the country because of his arrest record. An incident was reported concerning a gay 
man who contacted Helem for legal assistance due to fear of being interrogated by the 
officials.

A gay man reported being called into a detention center in northern Lebanon for 
engaging in sexual activity with a married police officer after his wife found out about the 
relationship through text message conversations on his phone. She intended to get her 
husband in trouble to get custody of her daughter. During the interrogation, the man was 
asked a series of degrading questions one of which was “who was penetrated?”. He was 
pressured to confess that he was the penetrator and not the police officer. After refusing 
to confess, he was beaten and subjected to severe acts of physical abuse until he collapsed 
on the floor. He was held at that center for five consecutive days and then transferred 
to another detention center in Hamra. There, he was attacked and sexually harassed 
by other detainees for some time before police officers interfered and implemented 
some protective measures. He was eventually transferred to another cell. He gives some 
credit to the officers in the Hamra detention center “who were helpful unlike the first 
center,” as he reported on the Monitor. However, he stated that the conditions at the 
latter were hideous; the cells were overcrowded, the mattresses were filthy and the 
drinking water was unclean. Meanwhile, the police officer, the other detainee, was held 
at another detention center. After nine days, both detainees were released since the 
provided evidence was not enough to prove that they had engaged in a sexual activity. 
After being diagnosed by a psychologist assigned by Helem organization, this incident had 
resulted in negative implications on the gay man who is now suffering from psychological 
distress as well as social exclusion. Now she identifies as a woman, is currently seeking 
refuge and is facing more stigma at her workplace.
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A 27 years old Lebanese gay man was arrested by the Army Intelligence in northern 
Lebanon after publishing a half-naked picture on his Instagram account. He stated that his 
parents reported him to teach him a lesson. He had been receiving continuous threats 
by his family him due to his sexual orientation. At the station, he was mistreated and 
insulted with disturbing and degrading terms. He was then transferred to another Army 
Intelligence detention center in Tripoli where he received the same humiliating treatment 
and also received threats by state agents there regarding posting another picture on 
social media. During this incident, several individual rights were breached: in particular, his 
right to protection from state abuse, freedom of expression, freedom from gender-based 
discrimination and treatment with dignity and humanity. He is currently receiving regular 
psychological support from MOSAIC and has decided to leave the country.

 1.3 Among transgender individuals:
An incident was reported in Roumieh prison concerning a transwoman who was arrested 
under Article 534 and was also convicted of theft. She was forced to shave her head and 
was referred to as a gay man in prison. She was beaten, sexually and physically assaulted, 
bullied and subjected to threats from other inmates. In addition, she was obliged to 
engage in sex work as an exchange for hygienic products and her personal belongings. 
Police were aware of the mentioned violations against her, but did not intervene at any 
point. 

Another incident occurred in Beirut, one of which was a person who reported being 
arrested under Article 534 and sex work. 

An apartment raid that was carried out by the Internal Security Forces (ISF) in a building 
in Hamra was also reported on the Monitor through MOSAIC. Three transgender women 
and a gay man were targeted for the purpose of identifying Syrian individuals among them. 
The four individuals were subjected to extreme measures of violence and brutality. At 
the beginning, the three Syrians were detained in an ISF detention center and then the 
fourth individual, who was a Lebanese transwoman, was arrested as well. At the detention 
center, all of them were asked intimate questions, about their sex life such as “who has 
sexual intercourse with who?”. They were then transferred to another detention center 
in Adliyeh area where the three transgender women were detained in the same room, 
while the gay man was held alone in another. The next day, all of them were transferred 
again to Hobeish police station in Hamra based on the assumption of their involvement 
in unethical homosexual behaviors.
The transgender women were greatly mistreated in that center and detained with female 
sex workers. However, they stated that the interrogator was very helpful as he informed 
the Lebanese transwoman that there were no legal accusations against her and she was 
released the next day. 
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As for the three Syrian persons, they were detained and mistreated at Hobeish police 
station for three consecutive days and then transferred again to Adliyeh since they did 
not have official residency documents, but they were all registered with UNHCR. After 
the interference of the latter in collaboration with MOSAIC, a lawyer was assigned to 
handle their cases. They were released after a week, but had to wait for another one for 
their papers. Consequently, this event had psychologically and socially traumatized the 
victims as reported by MOSAIC’s psychologist. It should also be noted that usually raid 
activities are carried out by state agents from Hobeish police station and not the Army 
Intelligence unit. 

2. FAMILY-BASED DISCRIMINATION AND VIOLENCE:

Individuals with alternative sexualities and gender identities still lack protection and support 
from society and family and continue to face discrimination. Anti-discrimination policies, 
including those at schools and/or universities and those that safeguard employment and 
economic opportunity, are non-existent. 14 out of the 65 cases reported on the Monitor 
were violations related to discriminations from family members. 

 2.1 Among lesbian women:
A lesbian woman reported her struggles with her family due to her sexual orientation 
in Beirut area. She contacted Helem to help her find shelter after deciding to leave her 
home. 

 2.2 Among gay men:
After several failed attempts to escape family pressure and harassment, a gay Syrian 
man quit his governmental job and succeeded in fleeing Syria to Beirut, Lebanon. Helem 
offered him assistance by referring him to UNRWA that helped him with applying for 
asylum in Europe. He is currently waiting for his official documents to leave to Europe. 
In addition, a Palestine gay man contacted Helem to seek refuge after his boyfriend, who 
was his neighbor, was killed by a family member for being gay and he has been receiving 
threats ever since. He was provided with technical assistance in case he decided to leave 
the country.
A young American gay man reported that his Lebanese partner vanished after he was 
outed in front of his father. Another individual reported facing problems at home because 
of his sexual orientation and gender identity. He also contacted Helem and asked if they 
could intervene in any possible way. The organization provided the necessary assistance 
and followed up with him to ensure his safety. 
One of the cases was reported in Bar Elias, Beqaa area; a gay man was outed by a friend 
to his family. Since then, he has been harassed by family members who have threatened to 
cut down any sort of financial support if he doesn’t deny his sexual orientation.
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Another gay man in south of Lebanon reported that he was kicked out of his house 
because he was gay. A second case was also reported by a gay Palestinian man, aged 26 
years and residing in the same area. He was threatened by his family members to be 
kicked out of the house and even killed after finding out about his sexual orientation. 
He was subjected to different kinds of violations that include physical and sexual assaults 
as well as sexual harassment. This has affected his well-being and resulted in physical 
exhaustion and several suicide attempts. He was closely monitored and cared for by 
MOSAIC to improve his social and psychological well-being as well as find an alternative 
house for him to live in. 
In Mount Lebanon, several cases were also reported with family members being the 
source of violation. A Syrian refugee residing in that area was facing great pressure from 
his family that emerged after finding out he was gay. Another person was threatened 
to be kicked out of the house and shunned by his family after discovering his sexual 
orientation through phone conversations, pictures, and Facebook. He has been receiving 
psychological support and continuous follow up ever since the incident by MOSAIC. 

 2.3 Case of a bisexual man:
A bisexual married man, who had to hide his sexual attractions to men from his wife for a 
period of four and a half years, reported being subjected to threats and was psychologically 
abused by her and a close friend of his. He outed himself to his close friend who deceived 
him, told his wife and had an affair with her for a period of 7 months. After he discovered 
that his wife was cheating on him, he divorced her and many problems emerged ever since. 
He stated that he received threats from both his ex-wife and the friend. The following 
incidents resulted in him suffering psychological exhaustion and desperately needing help. 
He reported twice on the monitor; in the first reporting he preferred to be anonymous 
and didn’t provide his name nor contact information, while he provided all the required 
information in his second reporting and pointed out that it was provided because he is 
really in need of any kind of possible help. 

3. VIOLATIONS AGAINST TRANSGENDER INDIVIDUALS:

In Lebanon and the region, the most discriminated against within the LGBT community 
are trans1 individuals. They are, in the majority of cases, ostracized by their families 
and the community at large. Therefore, they try to find jobs through their network of 
connections within the community if they had that chance or they decide to leave their 
country of origin and seek asylum in another country. Almost one fourth of the reported 
cases on the Monitor involved violations committed against trans individuals, in particular 
transwomen.

1 The term trans people realizes the difference between transsexual and transgender and encompasses both those categories
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 3.1 Cases of harassment:
A 22 years old transgender woman reported being attacked at night around Salloum 
roundabout area as she was returning home from a party. She was approached by two 
men on a motorbike and was asked if she had a penis and whether she was a man 
dressed as a woman. After ignoring their questions, they yelled “you faggot dressed as a 
woman,” pulled her by the hair thus removing her wig, and then threw her on the ground, 
spat on her, and left. She didn’t yell or ask for help believing no one will aid her.  She 
was even afraid that if she does, more acts of violence and harassment will follow. This 
incident had a negative impact on its survivor who has suffered from social exclusion and 
psychological issues. She reported the attack to MOSAIC who provided her with the 
necessary psychological and social support.
Another reported incident involves a Syrian transwoman aged 22 years who was working 
at a construction site when she was sexually harassed by the contractor’s brother. After 
rejecting him, she was fired without a warning and was not compensated for her last 
month at work. After the incident, the woman suffered psychological damage which was 
worsened because of the stress to find a way to arrange her monthly rent and fearing 
being kicked out of the house. After contacting MOSAIC, she was offered regular social 
and psychological support and a part time job was secured for her as well. An almost 
similar case was reported by a 22 years old, Syrian, transgender who was physically 
assaulted in public and fired from their job without a notice. 
A transwoman in her fifties reported being stalked by a man without specifying the 
incident’s area. A Lebanese transwoman in her twenties reported she was harassed in 
Beirut because of her gender identity. After getting arrested in Beirut, a transwoman 
contacted Helem seeking legislative support. A lawyer was assigned to help with her case. 

 3.2 Cases of abuse or eviction:
A 24 year old Palestinian transwoman was walking on the main street of Bourj Hammoud 
late at night and was dressed in “women clothes” when a small van stopped and parked 
next to her. She stated that in the van there were four men including the driver who had 
a northern Lebanese accent. They verbally abused her and then two of the men got off 
the van, ran in her direction and started beating her up leaving behind clear bruises of 
violence all over her body. They then went back into the van and left her stranded on the 
floor.

There were no witnesses around. She got up after regaining some of her strength and 
went to her room. She did not report the incident to avoid getting in the hassle of the 
procedures that would follow, and because of her vague memory of the perpetrators’ 
faces. She is currently receiving social and psychological services and support from 
MOSAIC.
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It was reported by MOSAIC that a transgender woman in Mount Lebanon area was 
subjected to continuous acts of physical violence by her partner who regularly forced her 
to have sex with others in exchange for money. He always took all the money for himself, 
leaving her penniless. She eventually kicked him out of the rented house whose expenses 
were fully covered by her but decided not to report or sue him. She has been receiving 
the necessary psychological and social support.

A 47 years old transwoman, who lived in a small room in Broummana, was kicked out 
of her house without any previous notice after being physically assaulted, stoned and 
verbally abused. This has resulted in severe psychological issues which escalated with the 
difficulty of finding a shelter. She was referred to MOSAIC for help to find an appropriate 
house and adequate psychological support and follow up. Another Lebanese transwoman, 
who lived in a building that was under construction, was evicted by the landlord. 

 3.3 Cases of deportation or seeking refuge:
A Jordanian transwoman was being subjected to death threats and various acts of violence 
in her country of origin; consequently, she contacted Helem for assistance in seeking 
asylum. She is currently safe and was moved to Lebanon. A Jordanian transman ran away 
from home and contacted Helem for assistance in finding a shelter upon his arrival to 
Lebanon. A Syrian transwoman contacted Helem to inquire about a possible way of 
entering Lebanon, since she was facing some difficulties with her identity card because 
of her gender identity. The problem was resolved and she is now living in Lebanon. A 
transwoman, who used to reside in the UAE, was deported from the country because 
she is living with HIV. This incident happened after she was called for a job interview and 
was then rejected based on her physical appearance.

 3.4 Case of a kidnapped transwoman:
A transwoman was kidnapped in Beirut, dumped in a jeep where her clothes were forcibly 
removed and naked pictures were taken of her. After that, she was thrown off the vehicle. 
She contacted Helem where she was provided with the needed legal assistance and was 
referred to MARSA for the necessary psychological and psychosocial support. 

 3.5 Case of a transgender woman who was raped:
A Syrian transgender woman was living in Burj Hammoud with her partner, a drug dealer. 
He frequently abused her physically until the night of January 14, 2016, when she decided 
to leave the house and ran away to a dodgy street in Dora. Coincidentally, a taxi passed 
by and she got into the car. The driver started to sexually harass her and offered her beer, 
the bottle was already open. After she drank it, she woke up to find herself helpless on 
the streets with marks of cigarettes, bruises and signs of rape all over her body. 
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She couldn’t file a case against him, because she was not able to remember his face or the 
car’s plate number. She was provided with the required social and psychological support 
and follow up at MOSAIC and the needed healthcare services were provided to her from 
Makhzoumi Foundation. She later left the country to find peace and serenity in a more 
accepting environment. 

 3.6 A legislative case of a transgender woman:
A 40 years old transgender woman reported contacting Helem organization for legal 
advice and assistance in changing her identity on official documents. She had been 
stigmatized on the streets and in governmental premises when she requested to change 
her gender on the ID. She was told that before undergoing a full gender reassignment 
procedure, she can’t refer herself as a she.

4. BLACKMAILING, CYBER BULLYING & FRAMED KIDNAPPINGS:

A cyber-bullying incident was reported involving a person who realized that someone 
had created a Grindr account using his personal information and claiming that he was 
HIV-positive. The victim also received a massive number of text message threats. He 
contacted Helem organization and the adequate technical advice was provided, since 
then he hasn’t reported kind of violation by that person. It was also documented that 
a young Egyptian man reported being blackmailed and threatened by a person who he 
met on Grindr. After meeting at the victim’s house, his date attacked him and stole all 
his belongings. A third case also reported being blackmailed through a fake account and 
subjected to condemning threats. Moreover, a gay man, aged 30 years old, reported that 
he was stalked and blackmailed; Helem provided him with legal assistance and assigned 
him a lawyer to handle his case.

A Syrian refugee was kidnapped by two men who claimed to be affiliated with a Lebanese 
political party. He was blindfolded and driven to an empty and unfinished building. He 
started yelling for help and once found, the attackers ran away. He was then interrogated 
by members of Hezbullah who were able to identify the attackers. This was the attackers’ 
strategy to steal money and it wasn’t the first time during that year.
A Palestinian gay man, aged 33 years old, reported facing unexpected violence and 
attempted theft then was thrown onto a sidewalk in Saida after meeting a person through 
WeetChat,. The victim had planned to meet up with that person after their relationship 
escalated and entailed exchanging nude pictures. While he was in the perpetrator’s car, he 
stated that minutes into the conversation something was sprayed around and he started 
to lose conscious. 
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The victim was then attacked, beaten, called degrading names by three men who started 
yelling “give us your money!” and was eventually thrown out of the car on the sidewalk. 
A week later, he woke up from a coma in the hospital. He filed a court case in the Saida 
detention center and found out that the four perpetrators had similar past experience. 
After detaining them, they accused him of drug use and stated that they attacked him 
to steal his money hence refusing to admit that it was a hate crime. He was taken to 
Hobeish police station accordingly and got tested for drugs; the results were negative and 
he was released immediately. 

5. ASYLUM SEEKERS DUE TO THREATS AND VIOLENCE:

A gay man and his boyfriend were threatened by their neighbors in their village in Syria 
after finding out that they were a couple. They contacted Helem for advice and guidance 
on how to seek refuge in such a situation. Similarly, a gay man contacted Helem inquiring 
about the arrangements that should be made to leave his country, Libya, after receiving 
a massive amount of death threats as well as being beaten and tortured because of his 
sexual orientation. Requested information were provided by the organization for both 
reported cases.

6. RAPE CASES:

Several rape incidents were also reported on the Monitor; some of which involved 
threats of being outed, manipulation and psychological abuse. A gay man reported that 
he was raped in Metn area and approached Helem organization asking for referral to 
medical and psychological care. Another rape incident was reported by a lesbian woman 
with the perpetrator being the handy man who was fixing something in her house. The 
survivor bled and had an abortion at home a couple of weeks after the incident. The 
third reported rape incident did not only involve nonconsensual sexual activity, but also 
other forms of human rights violations such as sexual and physical assaults as well as 
manipulation and isolation from the community. A Syrian gay man, aged 24 years old, 
was residing in Lebanon, but was not registered as a refugee. He was threatened to 
be publicly outed by his ex-partner who he met through a friend in common. His ex-
partner alienated him from his loved ones by manipulating him. He also raped him more 
than once and forced him to get engaged in sexual activities in exchange for money. The 
partner used to control the survivor and use him to have access to alcohol and drugs. He 
threatened to “out” him in front of his family by using physical violence. The survivor has 
put an end to his relationship with his ex-partner, but he lives in constant fear and only 
leaves the house if necessary. He is now constantly monitored and cared for socially and 
psychologically at MOSAIC. A survivor individually reported being raped and then robbed 
by three men in Mount Lebanon area. 
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7. DISCRIMINATION AND HARASSMENT:

A 31 years old Iraqi lesbian, who lived in Burj Hammoud, experienced difficulties with the 
landlord after her partner started to visit her more frequently. The landlord interrogated 
her by asking personal questions as well as with saying “I do not want to host people who 
look like this.” They were given a couple of days to evacuate the apartment. The couple 
was provided with psychological and financial support at MOSAIC and they were also 
assisted in finding a safe shelter in the Bekaa with the help of UNHCR. Another incident 
was also reported by a lesbian woman who was evicted from her house due to her sexual 
orientation. She resorted to Helem organization for support and assistance in finding a 
convenient and affordable shelter. 

An Iraqi gay couple, aged 27 and 28 years old, were harassed by their flatmates in a shared 
apartment and asked questions like “why do you always stay in the same room? Both of 
you are surely gay.” They were then told to leave the apartment, because they are not 
welcome in that place anymore. This incident has psychologically exhausted the couple 
who have resorted to MOSAIC where the required social and psychological follow up 
was provided. They were also assisted in finding a convenient and safe shelter. 

A 29 year old Syrian gay refugee was living in a private room with friends in a shared 
apartment in Hamra. He wasn’t able to pay a monthly rent, so the landlord sexually 
harassed him by threatening to kick him out if he doesn’t have sex with him. After 
refusing, the landlord kicked him out of the apartment. He went to live with his friends 
and approached MOSAIC for social and psychological care.

An incident was reported on the Monitor that involved a 24 years old Syrian gay refugee 
who was evicted from his home after his roommate discovered his sexual orientation 
through Whatsapp conversations. The roommate threatened to report him to the Bishop, 
who assisted them in finding the room, and gave him 2 days to leave it. After the incident, 
he directly left the room and experienced psychological difficulties because he didn’t want 
to be outed in public. He was referred to MOSAIC and was provided with emergency 
cash to cover his rent as well as social and psychological support and follow up that 
ended in August 2016 after he got asylum in Norway with the help of UNHCR. 

A 31 year old Syrian lesbian was physically assaulted and verbally harassed by three men 
in Hamra. She was beaten up and attacked with negative insults and remarks such as “are 
you a male or female, Tomboy! You look like a man! Show us what you have between your 
legs.” She was not approached by anyone on the street to rescue her. After that incident, 
she visited MOSAIC to report the assault and received the needed psychological support 
until she left the country and is now residing in France.
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8. GOVERNMENTAL AND INTERNATIONAL VIOLATIONS:

One incident reported on the Monitor involved a violation by UNHCR where a gay 
Syrian man was requested to provide evidence that proved he is gay. On another note, 
several state violations were reported on the Monitor including apartments’ raids 
without warrants. An apartment was raided in Jounieh by Intelligence Army agents; the 
residents, three Syrian refugees who identify themselves either as transgender or gay, 
were subjected to various acts of violence, harassment, and threats of being deported. 
Riffles were pointed to their backs and they were asked a series of intimidating questions, 
one of which was “why do you look and dress in a weird way?.” The three individuals 
approached MOSAIC to report the violation and receive the required psychological 
support before leaving the country in August 2016 with the help of UNHCR.

Another apartment raid by the army in Geitawi area was reported on the Monitor through 
MOSAIC. The state agents forcibly entered the house of two Syrian gay men, aged 31 and 
57 years, and started inspecting it and searching the latter’s cellphone without a warrant. 
One of the residents was not home at that time. His partner was pushed on the ground, 
asked personal and intimate questions, and threatened to leave the building because of 
their sexual orientation. After demanding to check their identification papers, they took 
pictures of them on their cellphones and told the man that they are expected to leave 
the house immediately. A couple of days later, they moved out of the apartment and were 
provided with the necessary psychological care and support at MOSAIC. 

A transwoman reported a violation from a state agent at a checkpoint in Raouche area 
through Helem organization. She was returning home with her friend late at night after 
a party when they were stopped by an officer who requested to see her identification 
papers. When he noticed that her physical appearance and papers don’t match, he 
threatened to arrest her for impersonation. Since she knew what her rights were, she 
responded “I’m a transwoman and you cannot do anything about it.” He called on his 
colleagues to come and watch thus insulting her even more. The officers told her friend 
to leave and stated that they will arrest her (referring to her as a male). After arresting 
her, they sexually and verbally harassed her by taking pictures of her cleavage, pulling her 
shirt down and asking her if they go to the detention center or “somewhere else” then 
they released her. The next day, she went to file a complaint at Sakanet El Helo where she 
was treated with respect and was referred to a detention center in Ramlet El Bayda. The 
officers were also very respectful and helpful there as well that they helped her identify 
the violator.  The commander confronted the officer who denied the incident at first, 
but was found guilty after checking his phone and the pictures on it. He explained to her 
that it is her right to file a case in court against him. She went to Helem seeking legal 
assistance which was provided by Legal Agenda who are working on her case.
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IV. CONCLUSION

Human rights’ violations monitoring is a unique method to gather and categorize needed 
information about the human rights situation in a country over, with the goal of engaging 
in advocacy to address those violations and their respective impacts.

Most of the documented cases on the Monitor have been followed up and were provided 
with the necessary support whether legislative, medical or psychological. As previously 
mentioned, the majority of people who have reported on the Monitor were gay men 
(52%) compared with lesbian women (10%). This low percentage of reporting among 
lesbian women may be due to fear or unawareness of an existing secure documentation 
tool.

Collaborative efforts among the different concerned NGOs should be enhanced to 
increase the visibility and thus access to the Monitor in any case of violation within the 
LGBT community in specific.
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V. ANNEX 
 
1. Appendix I: Graphs

Demographics, Location
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Violations: Nature and Source
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2. Appendix 2: Definitions

 2.1 Sexual orientation and gender identity definitions:

Sexual orientation: Emotional and sexual attraction to someone, whether that person 
is of the same sex, the opposite sex, or people of both sexes.

Gender identity: A person’s self-identification as man, woman, agender, or genderqueer 
according to the relevant social definition of gender, regardless of their biological sex or 
their sexual orientation.

Heterosexual: A person who is emotionally and sexually attracted to someone of the 
opposite sex.

Homosexual/gay/lesbian: A person who is emotionally and sexually attracted to 
someone of the same sex.

Bisexual: A person who is emotionally and/or sexually attracted to more than one gender.

Transgender man: A person who was born a female but identifies as a man.

Transgender woman: A person who was born a male but identifies as a woman.

Transsexual: A person who underwent, or has taken the decision to undergo, cosmetic 
surgeries to change their biological sex.
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 2.2 Types of Violations definitions:

“Out” an individual: reveal his/her/their sexual orientation or gender identity without 
their consent

Abuse/ assault: actual or threatened physical intrusion, whether by force or under 
unequal or coercive conditions.

Discrimination: an action or a decision that treats a person or a group negatively for 
reasons such as their race, age, disability, sex or gender.

Harassment: a form of discrimination. It involves any unwanted physical or verbal 
behaviour that offends or humiliates you. Generally, harassment is a behaviour that persists 
over time. Serious one-time incidents can also sometimes be considered harassment.

Threat: a communicated intent to inflict harm or loss on another person.

Arrest: a seizure or forcible restraint; an exercise of the power to deprive a person of 
their liberty 

Rape: nonconsensual penetration – even if slightly – of any body part of a person with 
a sexual organ and/or nonconsensual invasion of the genital or anal opening of a person 
with any object or body part. 

Blackmail/ Cyber bullying: refers to bullying someone through the internet, email, 
text messages, or other means of electronic communication.  Examples of this form of 
psychological and/or physical harassment include unmerited criticism, isolation, gossip, 
changes to job duties that are detrimental, responsibilities delegated but without authority, 
essential information withheld, or behavior that is intimidating or demeaning. 

Deportation: the action of expelling a foreigner from a country

Kidnap: the crime of unlawfully seizing and carrying away a person by force or fraud, or 
seizing and detaining a person against their will with an intent to carry them away at a 
later time.
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Arab Foundation for Freedoms and Equality

The Arab Foundation for Freedoms and Equality (AFE) is 
an organization that supports grassroots activist groups and 
organizations that are working on a wide range of initiatives 
including human rights, gender and sexual health.

The Gender and Sexuality Resource Center (GSRC)

The Gender and Sexuality Resource Center (GSRC) is a 
program of AFE that aims to address knowledge gaps and 
create an alternative site of knowledge production in Arabic. 
The GSRC is an information hub that brings together activists, 
academics, and researchers who work and produce knowledge 
on Gender and Sexuality in the MENA region.

Helem

Helem is a Lebanese non-profit organization working on 
improving the legal and social status of lesbian, gay, bisexual and 
transgender people (LGBT). Helem translates as “Lebanese 
Protection for Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders” 
and is the first official LGBT advocacy group in the Arab 
World. Helem means dream in Arabic, and an acronym for 
Lebanese Protections for LGBTQs.

Marsa

Marsa is a sexual health center based in Beirut, Lebanon. It 
has been operating officially since February 2011. The purpose 
behind the center is to provide confidential and anonymous 
services related to sexual health. Services are provided 
to the public in a friendly environment free of stigma and 
discrimination against age, sex, gender and sexual orientation.

VI. ABOUT THE ORGANIZATIONS
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LEBMASH

The Lebanese Medical Association for Sexual Health 
(LebMASH) is an organization of a group of health care 
professionals. It was founded in 2012 and aims at advancing 
healthcare for LGBT individuals and sexual/reproductive health 
for all individuals in Lebanon. It also focuses on advancing 
research related to LGBT health and sexual health as well as 
providing trainings for health care professionals in Lebanon.

MOSAIC

(MENA Organization for Services, Advocacy, Integration and 
Capacity Building) is a holistic program committed to improve 
the health and wellness of LGBTIQ groups in Lebanon. Its 
strategic goal is to achieve the coexistence of people in friendly 
communities within national and regional systems. Founded 
by activists, legal and health experts, MOSAIC provides 
comprehensive services for LGBTIQ individuals, researches 
and advocates for policy reform, builds knowledge on SOGI 
issues, and engages various communities in the fight against 
LGBTIQ human rights violations.



NOOR NAKIB
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Foundation for Freedoms and Equality. She holds a Master’s degree in Public Health with 
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the MENA region through awareness raising, knowledge production and advocacy.

VII. ABOUT THE AUTHOR

T
he

 L
G

B
T

 C
om

m
un

it
y 

in
 L

eb
an

on
 -

 C
as

es
 o

f H
U

M
A

N
 R

IG
H

T
S

 V
IO

L
A

T
IO

N
S





23



22



21

2.2. معاين أنواع االنتهاكات:

“الكشف عن ميول الشخص الجنسية”:	الكشف	عن	التوجه	الجنيس	أوهوية	النوع	االجتامعي	ألشخاص	دون	موافقتهم.

التعرض / االعتداء: االعتداء	الجسدي	الفعيل	أو	بالتهديد،	سواء	بالقوة	أو	يف	ظل	ظروف	غري	متساوية	أو	قرسية.

التمييز:	معاملة	شخص	أو	مجموعة	من	األشخاص	بشكل	سلبي	ألسباب	اختالف	العرق	أو	السن	أو	اإلعاقة	أو	الجنس	أو	

الهوية	الجنسية.

التحرش:	شكل	من	أشكال	التمييز.	وهو	ينطبق	عىل	أي	سلوك	غري	مرغوب	فيه	جسدي	أو	لفظي	ييسء	اىل	شخص	

معني.	عموماً،	التحرش	هو	السلوك	الذي	يستمر	مع	مرور	الوقت.	وميكن	أيضا	أن	يعترب	من	الحوادث	األخطر	من	تلك	

التي	تحدث	مرة	واحدة	يف	بعض	األحيان.

التهديد:	اإلبالغ	عن	نية	إلحاق	األذى	بشخص	آخر.

التوقيف:	الحجز	أو	التقييد	القرسي؛	مامرسة	لسلطة	حرمان	شخص	من	حريته.

االغتصاب: مامرسة	جنسية	غري	مرغوب	بها	من	قبل	الطرفني	-	حتى	ولو	كان	سطحية	–	متس	أي	جزء	من	جسم	

الشخص	والتعرّض	غري	االعتيادي	لألعضاء	التناسلية	أو	الرشجية	لشخص	باستخدام	أي	جسم	أو	جزء	من	الجسم.

االبتزاز / التنمر عرب اإلنرتنت: التنمر	االلكرتوين	هو	أي	نوع	من	التنمر	ميارس	عرب	اإلنرتنت	أو	الربيد	اإللكرتوين	أو	

الرسائل	النصية	أو	غريها	من	وسائل	االتصال	اإللكرتوين.	تتضمن	أمثلة	عن	هذا	النوع	من	التحرش	النفيس	و/أو	البدين	

انتقادات	غري	مستحقة	وعزلة	والتغيري	املرض	يف	الواجبات	الوظيفية	واملسؤوليات	املفوضة	من	دون	سلطة	وحجب	

معلومات	أساسية	ومامرسة	التخويف	واالهانة.

الرتحيل:	طرد	أجنبي	من	بلد	ما.

االختطاف: جرمية	االستيالء	عىل	شخص	أو	أخذه	بصورة	غري	قانونية	بالقوة	أو	االحتيال،	أو	االستيالء	عىل	شخص	

واحتجازه	ضد	إرادته	بقصد.
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ملحق )2( املعاين

2.1. التوجهات الجنسية و هوية النوع االجتامعي:

التوجه الجنيس:	االنجذاب	العاطفي	والجنيس	لشخص	ما،	سواء	كان	ذلك	الشخص	من	نفس	الجنس	أو	الجنس	اآلخر	أو	

من	الجنسني.

هوية النوع االجتامعي:	التعريف	الذايت	للشخص	كرجل	أو	امرأة	أو	أجندر	أو	جنساين	وفقا	للتعريف	االجتامعي	ذات	

الصلة	بالجنس،	بغض	النظر	عن	جنسه	البيولوجي	أو	ميله	الجنيس.

متغاير الجنس: الشخص	الذي	ينجذب	عاطفياً	وجنسياً	لشخص	من	الجنس	اآلخر.

مثيل الجنس / مثلية الجنس:	الشخص	الذي	ينجذب	عاطفياً	وجنسياً	لشخص	من	الجنس	نفسه.	

ثنايئ الجنس: الشخص	الذي	ينجذب	عاطفياً	و/أو	جنسياً	إىل	أكرث	من	جنس	واحد.

متغري النوع االجتامعي: الشخص	الذي	ولد	أنثى	ولكن	يعرّف	عن	نفسه	كرجل.

متغرية النوع االجتامعي:	الشخص	الذي	ولد	ذكراً	ولكن	تعرّف	عن	نفسها	كامرأة.

املتغري/ة جنسياً:	الشخص	الذي	خضع،	أو	اتخذ	قرار	الخضوع	لعمليات	تجميلية	لتغيري	الجنس	البيولوجي.
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رابعاً: الخالصة

إن	رصد	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	هو	طريقة	فريدة	لجمع	وتصنيف	املعلومات	املطلوبة	عن	حالة	حقوق	اإلنسان	يف	بلد	

ما،	بهدف	املشاركة	يف	الدعوة	ملعالجة	هذه	االنتهاكات	وآثارها.	ومتت	متابعة	معظم	الحاالت	املوثقة	عىل	مرصد	)سوجي(	

وتم	تزويد	الضحايا	بالدعم	الالزم	سواء	كانت	الحاجة	ترشيعية	أو	طبية	أو	نفسية.	وكام	ذكر	سابقاً،	فإن	األفراد	الرئيسيني	

الذين	أبلغوا	عن	الحوادث	التي	تعرضوا	لها	من	خالل	املرصد	هم	رجال	مثليي	الجنس	)%52(	مقارنة	مع	النساء	املثليات	

)10	%(.	وقد	يكون	سبب	هذه	النسبة	املنخفضة	من	التقارير	بني	النساء	املثليات	هو	الخوف	أو	عدم	االضطالع	عىل	وجود	

أداة	توثيق	آمنة	قامئة.	ينبغي	تعزيز	جهود	التعاون	والتشبيك	ما	بني	مختلف	املنظامت	غري	الحكومية	املعنية	للرتويج	

للمرصد	وإمكانية	الوصول	اليه	عند	حدوث	أي	حادثة	تنطوي	تحت	حاالت	االنتهاك	داخل	مجتمع	امليم.
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8- االنتهاكات الحكومية والدولية:

تم	التبليغ	عن	انتهاك	متت	مامرسته	من	قبل	مفوضية	األمم	املتحدة	لشؤون	الالجئني	حيث	طلب	من	رجل	مثيل	الجنس	

تقديم	أدلة	تثبت	أنه	مثيل	الجنس.	ومن	جهة	أخرى،	تم	اإلبالغ	عن	العديد	من	االنتهاكات	الحكومية	عىل	مرصد	سوجي،	

كام	تم	إلقاء	القبض	عىل	أشخاص	دون	أوامر	اعتقال.	وقد	داهمت	شعبة	املخابرات	شقة	يف	جونيه.	تعرض	سكان	الشقة،	

وهم	ثالثة	الجئني	سوريني	عرفوا	عن	أنفسهم	عىل	أنهم	متغريي	النوع	االجتامعي	أو	مثليي	الجنس	ملختلف	أعامل	العنف	

والتحرش	والتهديد	بالرتحيل.	ووجهت	البنادق	إىل	ظهورهم،	وسئلوا	سلسلة	من	األسئلة	املخيفة،	كان	أحدها	“ملاذا	تلبسون	

بطريقة	غريبة؟”	لجأ	األفراد	الثالثة	اىل	جمعية	MOSAIC	لإلبالغ	عن	االنتهاك	والحصول	عىل	الدعم	النفيس	املطلوب	قبل	

ترك	البالد	يف	آب	2016	مبساعدة	املفوضية.

وثّق	مرصد	)سوجي(	عن	طريق	جمعية	MOSAIC	دخول	الرشطة	قرساً	اىل	منزل	شابني	من	املثليني	السوريني	يف	منطقة	

املنزل	والهواتف	املحمولة	دون	 بتفتيش	 الجعيتاوي	يف	بريوت،	وترتاوح	أعامرهام	بني	31	و57	عاماً.	بدأ	رجال	الرشطة	

أمر	قضايئ.	مل	يكن	كال	الرشيكني	يف	املنزل	يف	ذلك	الوقت.	تم	دفع	الرشيك	الذي	كان	حارضاً	عىل	األرض،	وطرحت	عليه	

أسئلة	شخصية	وحميمة،	وتم	تهديده	بالطرد	من	املبنى	بسبب	ميولهام	الجنيس.	بعد	أن	طالب	رجال	الرشطة	التحقق	

من	أوراقهام	الثبوتية،	أخذوا	صوراً	لهام	عىل	هواتفهم	الخلوية	وأخربوا	الرشيك	الذي	كان	حارضاً	بوجوب	مغادرة	املنزل	

.MOSAIC	جمعية	قبل	من	الالزمني	النفيس	والدعم	بالرعاية	تزويدهم	وتم	الشقة	من	خرجوا	أيام،	بضعة	وبعد	فوراً.

أبلغت	إحدى	متغريي	النوع	االجتامعي	عن	انتهاك	من	قبل	ضابط	عند	نقطة	تفتيش	يف	منطقة	الروشة	يف	بريوت	من	خالل	

منظمة	حلم.	كانت	يف	طريقها	إىل	املنزل	مع	صديقتها	يف	وقت	متأخر	من	الليل	بعد	حفلة	حني	أوقفها	الضابط	وطلب	منها	

أن	تربز	أوراقها	الثبوتية.	عندما	الحظ	أن	مظهرها	الخارجي	وأوراقها	غري	مطابقني،	هدد	باعتقالها	بتهمة	انتحال	شخصية.	

مبا	أنها	كانت	تعرف	ما	هي	حقوقها،	أجابته:	“أنا	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	وال	ميكنك	أن	تفعل	أي	يشء	حيال	ذلك”.	

عندها،	دعا	الضابط	زمالئه	إىل	الحضور	للتفّرج	عليها	وبالتايل	التسبب	لها	بإهانة.

طلب	الضابط	من	صديقتها	املغادرة	وقالوا	إنهم	سيعتقلونها	)يف	إشارة	إليها	كذكر(.	بعد	اعتقالها،	قاموا	مبضايقتها	جنسياً	

ولفظياً	من	خالل	التقاط	صور	لها	عىل	مستوى	انشقاق	الصدر،	وسحب	قميصها	اىل	األسفل	وطرح	عليها	سؤال	ما	اذا	كانت	

تريد	الذهاب	اىل	“مكان	آخر”	بدل	الذهاب	اىل	مركز	الرشطة.	بعد	ذلك،	أطلقوا	رساحها.	ويف	اليوم	التايل،	رفعت	الضحية	

دعوى	من	خالل	ثكنة	الحلو	حيث	متت	معاملتها	باحرتام	وأحيلت	إىل	مركز	احتجاز	يف	رملة	البيضاء.	وكان	الضباط	يف	رملة	

البيضاء	محرتمني	جداً	ومتعاونني	وساعدوها	عىل	تحديد	املعتدين.	متت	مواجهة	الضابط	املعتدي،	الذي	نفى	الحادث	يف	

البداية،	ولكن	ثبتت	عليه	التهمة	بعد	التحقق	من	هاتفه	والصور	املوجودة	عليه.	تم	اطالعها	أنه	يحق	لها	رفع	دعوى	أمام	

املحكمة	ضده.	ذهبت	إىل	جمعية	حلم	تطلب	املساعدة	القانونية	التي	قدمتها	املفكرة	القانونية	التي	ال	تزال	تتابع	قضيتها.
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7-  التمييز والتحرش:

بدأت	امرأة	مثلية	عراقية	-	تبلغ	من	العمر	31	عاما	وتعيش	يف	برج	حمود-	تعاين	من	مشاكل	مع	املالك	بعد	أن	بدأت	

رشيكتها	بزيارتها	بشكل	متكرر.	استجوبها	املالك	من	خالل	طرح	أسئلة	شخصية،	فضال	عن	التحدث	اليها	بعبارات	مسيئة	

املرأة	 تزويد	 تم	 الشقة.	 أيام	إلخالء	 بضعة	 املالك	 أعطاها	 وقد	 هنا”.	 الشكل	 بهذا	 أشخاصا	 استضيف	 أن	 أريد	 “ال	 مثل	

ورشيكتها	بالدعم	النفيس	واملايل	من	قبل	جمعية	MOSAIC،	كام	تم	مساعدتهام	يف	العثور	عىل	مأوًى	آمن	يف	منطقة	

البقاع	مبساعدة	املفوضية.	وتم	أيضا	التبليغ	عن	حادثة	أخرى	حيث	طردت	امرأة	مثلية	من	منزلها	بسبب	ميولها	الجنيس.	

وقد	لجأت	إىل	منظمة	حلم	للحصول	عىل	الدعم	واملساعدة	يف	إيجاد	مأوًى	مناسب	وبأسعار	معقولة.

تعرّض	رشيكان	عراقيان	مثليان	يبلغان	من	العمر	27	و28	عاماً	للمضايقات	العشوائية	من	قبل	زمالئهام	يف	شقة	مشرتكة	

من	خالل	طرح	أسئلة	مثل	“ملاذا	تبقون	دامئا	يف	نفس	الغرفة؟	أنتم	مثليي	الجنس	بالتأكيد	“.	ثم	طلب	منهم	مغادرة	الشقة،	

	MOSAIC	جمعية	إىل	لجآ	اذ ألنهم	ليسوا	موضع	ترحيب	يف	هذا	املكان.	وقد	أرهقت	هذه	الحادثة	الرشيكني	نفسياً	

حيث	وفّرت	لهام	املتابعة	االجتامعية	والنفسية	املطلوبة،	ومتت	مساعدتهام	عىل	إيجاد	مأوًى	مالمئاً	وآمناً.

كان	الالجئ	السوري	املثيل	ذات	29	عاماً	يعيش	يف	غرفة	خاصة	مع	أصدقاء	له	يف	شقة	مشرتكة	يف	الحمرا.	مل	يكن	قادراً	

عىل	دفع	اإليجار	الشهري،	لذلك	قام	املالك	بالتحرش	الجنيس	به	من	خالل	التهديد	بطرده	إذا	مل	يقم	بعالقة	جنسية	معه.	

بعد	رفضه	الخضوع	اىل	طلبات	املالك،	طرده	املالك	من	الشقة.	ذهب	بعدها	للعيش	مع	أصدقائه،	وتواصل	مع	جمعية	

MOSAIC	التي	أمنت	له	الرعاية	االجتامعية	والنفسية	الالزمة.

وأفاد	مرصد	)سوجي(	عن	وقوع	حادثة	تتعلق	بالجئ	سوري	يبلغ	من	العمر	24	عاماً	تم	طرده	من	منزله	بعد	أن	اكتشف	

رفيقه	ميوله	الجنيس	من	خالل	محادثات	تطبيق	واتساب.	هّدده	زميله	بالغرفة	باإلبالغ	عنه	لألسقف،	الذي	ساعدهم	يف	

العثور	عىل	الغرفة،	ومهله	يومني	ملغادرة	الغرفة.	بعد	الحادثة،	غادر	الشاب	الغرفة	مبارشة	وواجه	صعوبات	نفسية	اذ	صار	

يخاف	الخروج	اىل	األماكن	العامة.	أحيل	إىل	جمعية	MOSAIC،	وتم	تزويده	باملال	املخصص	للحاالت	الطارئة	لتغطية	

إيجار	منزل	له	فضالً	عن	الدعم	االجتامعي	والنفيس	واملتابعة	التي	انتهت	يف	آب	2016	بعد	حصوله	عىل	اللجوء	يف	الرنويج	

مبساعدة	املفوضية.

من	جهة	أخرى،	تعرضت	فتاة	سورية	مثلية	الجنس	تبلغ	من	العمر	31	عاما	العتداء	الجسدي	ومضايقات	لفظية	من	قبل	

ثالثة	رجال	يف	منطقة	الحمرا	يف	بريوت.	تعرضت	للرضب	والهجوم	مع	الشتائم	السلبية	واملالحظات	مثل	“هل	أنت	من	

الذكور	أو	اإلناث،	املسرتجلة!	تبدين	وكأنك	رجل!	دعينا	نرى	ما	بني	ساقيك”.	مل	يقرتب	منها	أحد	يف	الشارع	إلنقاذها.	وبعد	

النفيس	املستمر	اىل	أن	 الدعم	 الحادثة،	لجأت	الضحية	إىل	جمعية	MOSAIC	لإلبالغ	عن	االعتداء	وحصلت	عىل	 تلك	

غادرت	البالد	وهي	تقيم	اآلن	يف	فرنسا.
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5- طالب اللجوء بسبب التهديدات والعنف:

تعرض	رجل	مثيل	الجنس	وصديقه	للتهديد	من	قبل	جريانهام	يف	قريتهام	يف	سوريا	بعد	أن	اكتشفوا	أنهام	متزوجني.	اتصال	

بعدها	بجمعية	حلم	لالستفسار	ولطلب	التوجيه	بشأن	كيفية	التامس	اللجوء	يف	مثل	هذه	الحالة.	وباملثل،	اتصل	رجل	

مثيل	الجنس	بجمعية	حلم	لالستفسار	عن	االجراءات	التي	ينبغي	اتخاذها	ملغادرة	بلده،	ليبيا،	بعد	تلقيه	كمية	هائلة	من	

التهديدات	بالقتل	فضالً	عن	تعرضه	للرضب	والتعذيب	بسبب	ميوله	الجنيس.	وقدمت	املنظمة	املعلومات	املطلوبة	عن	

كلتا	الحالتني	املبلغ	عنهام.

6- حاالت االغتصاب:

تم	التبليغ	عن	وقوع	عدة	حوادث	اغتصاب	عىل	مرصد	)سوجي(.	يتخلل	بعضها	تهديدات	باإلخبار	عن	امليول	الجنيس	

لألشخاص	والتالعب	واإليذاء	النفيس.	أفاد	رجل	مثيل	أنه	تعرض	لالغتصاب	يف	منطقة	املنت	ولجأ	اىل	جمعية	حلم	طالباً	

اعتدى	عليها	رجل	اىت	اىل	منزلها	 امرأة	مثلية	 اغتصاب	أخرى	مع	 الطبية	والنفسية.	ووقعت	حادثة	 الرعاية	 اإلحالة	إىل	

ألعامل	صيانة	يف	املنزل.	راحت	الضحية	تنزف	وقد	أجهضت	يف	املنزل	بعد	أسبوعني	من	الحادث.

كام	أنه	تم	التبليغ	عن	وقوع	حادثة	اغتصاب	ثالثة	مل	تقترص	عىل	نشاط	جنيس	دون	الرتايض	فحسب،	بل	شملت	أيضا	

أشكاال	أخرى	من	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	مثل	االعتداء	الجنيس	والجسدي،	فضالً	عن	التالعب	والعزلة	عن	املجتمع.	وكان	

رجل	مثيل	سوري	يبلغ	من	العمر	24	عاماً	يقيم	يف	لبنان،	ولكنه	مل	يكن	مسجالً	كالجئ.	وقد	ُهدد	علناً	من	قبل	رشيكه	

السابق	الذي	التقى	به	من	خالل	صديق	مشرتك	باإلخبار	عن	ميوله	الجنيس.	وكان	رشيكه	السابق	يبعده	عن	األشخاص	

املقربني	اليه	عن	طريق	عزله	والتالعب	به.

كام	اغتصبه	أكرث	من	مرة	وأجربه	عىل	االنخراط	يف	أنشطة	جنسية	مقابل	املال.	كان	الرشيك	يسيطر	عىل	الناجي	واستخدمه	

كوسيلة	للحصول	عىل	الكحول	واملخدرات.	وهدد	بإخبار	عائلته	عن	ميوله	الجنسية	مرات	عدة.	وقد	وضع	الناجي	حداً	

لعالقته	برشيكه	السابق،	لكنه	يعيش	يف	خوف	دائم	وال	يرتك	املنزل	إال	إذا	لزم	األمر.	وتجري	حاليا	متابعة	حالته	باستمرار	

عىل	الصعيد	االجتامعي	والنفيس	يف	جمعية	MOSAIC.	وأبلغ	أحد	الناجني	عن	تعرضه	لالغتصاب	ثم	سلبه	من	قبل	ثالثة	

رجال	يف	منطقة	جبل	لبنان.
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3.6.	حالة	قانونية	إلمرأة	متغرية	النوع	االجتامعي:

أبلغت	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	تبلغ	من	العمر	40	عاماً	عن	االتصال	مبؤسسة	حلم	للحصول	عىل	املشورة	واملساعدة	

القانونيتني	يف	تغيري	هويتها	عىل	أوراقها	الثبوتية	الرسمية	وقد	تم	وصمها	يف	الشوارع	ويف	املباين	الحكومية	عندما	ذهبت	إىل	

هناك	وطلبت	تغيري	جنسها	عىل	الهوية،	باإلضافة	اىل	أنه	قيل	لها	إنها	ال	تستطيع	أن	تعرب	نفسها	أنثى	قبل	إجراء	عمليات	

تصحيح	الجنس	كاملة.

4- االبتزاز اإللكرتوين والخطف املنسق:

	)Grindr(	غرايند	تطبيق	عىل	باسمه	حساب	فتح	تم	أنه	أدرك	شخص	ضحيتها	كان	الكرتوين	تنّمر	حادثة	عن	اإلبالغ	تم

حيث	تم	استخدام	معلومات	شخصية	عنه	كام	اّدعى	الشخص	املجهول	الذي	ينتحل	اسم	الشخص	الضحية	أن	هذا	األخري	

مصاب	بفريوس	نقص	املناعة	البرشية.	كام	تلقت	الضحية	عدداً	كبرياً	من	التهديدات	عرب	الرسائل	النصيّة.	عندها،	اتصل	

التبليغ	عن	حدوث	أي	نوع	االنتهاكات	املامثلة	من	قبل	 التقنية	الكافية	له.	مل	يتم	 مبؤسسة	حلم	التي	قدمت	املشورة	

الشخص	املعتدي	بعدها.	تم	توثيق	حالة	شاب	مرصي	ذكر	أنه	تعرض	لالبتزاز	والتهديد	من	قبل	شخص	التقى	به	عرب	

غرايندر.	بعد	أن	وافق	عىل	مقابلة	الشخص	الذي	كان	يتواصل	معه	يف	منزل	األول،	كممه	الثاين	ورسق	كل	ممتلكاته.	كام	

وأنه	تم	التبليغ	عن	حالة	ثالثة	مع	شخص	تم	ابتزازه	من	حساب	مزيف	وتعرض	لتهديدات	عدة.	باإلضافة	اىل	ذلك،	ذكر	

رجل	مثيل	الجنس،	يبلغ	من	العمر	30	عاما،	أنها	متت	مطاردته	وابتزازه؛	وقد	قدمت	له	جمعية	حلم	املساعدة	القانونية	

وتم	تكليف	محاٍم	للنظر	يف	قضيته.

اختطف	الجئ	سوري	من	قبل	رجالن	ادعيا	انهام	ينتميان	اىل	حزب	سيايس	لبناين.	كان	معصوب	العينني	ودفع	إىل	مبنًى	

املعتدون.	بعد	ذلك،	 النجدة،	هرب	 فارغ	قيد	االنشاء.	بدأ	يرصخ	لطلب	املساعدة،	وعندما	متت	االستجابة	اىل	طلبات	

ثم	استجوابه	من	قبل	أعضاء	منتمني	اىل	حزب	الله	الذين	متكنوا	من	التعرف	عىل	املعتدين.	كانت	هذه	هي	اسرتاتيجية	

املعتدين	لرسقة	املال	ومل	تكن	هذه	هي	املرة	األوىل	التي	يهاجمون	فيها	أشخاصاً	خالل	هذه	السنة.

أنه	تعرض	لعنف	غري	متوقع	ومحاولة	رسقة	ثم	ألقي	عىل	إحدى	 وأفاد	رجل	مثيل	فلسطيني	يبلغ	من	العمر	33	عاماً	

.)WeetChat(	ويتشات	موقع	خالل	من	بشخص	لقائه	بعد	صيدا	مدينة	يف	األرصفة

وكانت	الضحية	قد	خططت	للقاء	مع	ذلك	الشخص	بعد	تطّور	عالقتهام	وتبادل	الصور	العارية.	وبينام	كان	يف	السيارة	مع	

مرتكب	الجرمية،	وبعد	بضعة	دقائق	من	املحادثة،	تّم	رّش	مادة	ما	حوله	وبدأ	يخرس	وعيه	شيئاً	فشيئاً.	ثم	تعرض	لالعتداء	

والرضب	وأطلقت	عليه	أسامء	مهينة	من	قبل	ثالثة	رجال	بدأوا	يرصخون	“أعطنا	أموالك!”	وألقي	يف	نهاية	املطاف	من	

السيارة	عىل	الرصيف.	وبعد	أسبوع،	استيقظ	من	غيبوبة	ووجد	نفسه	يف	املستشفى.	وقد	رفع	دعوى	قضائية	لدى	مركز	

رشطة	صيدا	واكتشف	أن	لدى	الجناة	األربعة	خربة	سابقة	مامثلة.	وبعد	أن	متت	معرفة	هوية	املعتدين	والقاء	القبض	

عليهم،	اتهموه	بتعاطي	املخدرات	وقالوا	إنهم	هاجموه	لرسقة	أمواله	ومن	ثم	رفضوا	االعرتاف	بأنها	جرمية	من	جرائم	

الكراهية.	اقتيدت	الضحية	إىل	مركز	رشطة	حبيش	وفقا	لذلك،	وتم	اجراء	فحوصات	املخدرات	له؛	وبعد	أن	صدرت	نتائج	

الفحوصات	وكانت	سلبية،	أطلق	رساحه	عىل	الفور.
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وأفادت	جمعية	MOSAIC	بأن	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	أخرى	يف	منطقة	جبل	لبنان	تعرضت	للعنف	الجسدي	

املستمر	من	قبل	رشيكها	الذي	كان	يجربها	عىل	مامرسة	الجنس	مع	أفراد	آخرين	مقابل	املال	وكان	يأخذ	كل	املبلغ	لنفسه.	

وبعد	فرتة	من	الوقت،	طردته	من	البيت	املستأجر	الذي	كان	عىل	نفقتها	وقررت	عدم	اإلبالغ	عن	رشيكها	أو	مقاضاته،	وقد	

تلقت	الدعم	النفيس	واالجتامعي	الالزمني	بعدها.

من	جهة	أخرى،	طردت	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	بالغة	من	العمر	47	عاماً	والتي	كانت	تعيش	يف	غرفة	صغرية	يف	

برمانا	من	منزلها	دون	أي	إشعار	مسبق	بعد	تعرضها	لالعتداء	الجسدي	والرمي	بالحجارة	والعنف	اللفظي.	وقد	أدى	ذلك	

إىل	مشاكل	نفسية	شديدة	تصاعدت	مع	صعوبة	إيجاد	مأوًى	لها.	ومتت	إحالتها	إىل	جمعية	MOSAIC	للمساعدة	يف	

إيجاد	منزل	مناسب	وتزويدها	بالدعم	النفيس	املستمر	واملتابعة.	

وقد	طردت	فتاة	متغرية	النوع	االجتامعي	كانت	تعيش	يف	مبنى	قيد	اإلنشاء	من	قبل	مالك	املبنى.

3.3.	حاالت	الرتحيل	أو	التامس	اللجوء:

تعرضت	إحدى	املهاجرات	املتغريات	النوع	االجتامعي	من	الجنسية	األردنية	لتهديدات	بالقتل	ومختلف	أعامل	العنف	يف	

بلدها	األصيل.	بالتايل،	اتصلت	بجمعية	حلم	للمساعدة	يف	طلب	اللجوء.	وهي	اآلن	تسكن	يف	مكان	آمن	وقد	تم	نقلها	إىل	

لبنان.	هرب	رجل	أردين	متحول	جنسياً	من	منزله	وفور	وصوله	اىل	لبنان،	اتصل	بجمعية	حلم	طالباً	املساعدة	يف	العثور	

عىل	مأوًى.	اتصلت	إحدى	املهاجرات	السوريات	املتغريات	النوع	االجتامعي	بجمعية	حلم	لالستفسار	عن	طريقة	ممكنة	

لدخول	لبنان	اذ	أنها	هربت	بسبب	هويتها	الجنسية،	وإنها	تواجه	بعض	املشاكل	مبا	يخص	بطاقة	هويتها.	تم	حل	املشكلة.	

تعيش	هذه	املرأة	اآلن	يف	لبنان.	تم	ترحيل	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	كانت	تقيم	يف	اإلمارات	العربية	املتحدة	من	

البالد	ألنها	تعيش	مع	فريوس	نقص	املناعة	البرشية.	وقعت	هذه	الحادثة	بعد	أن	دعيت	إىل	مقابلة	عمل	ثم	رفضت	بناء	

عىل	مظهرها	الخارجي.

3.4.	حالة	اختطاف	إلمرأة	متغرية	النوع	االجتامعي:

اختطفت	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	يف	بريوت،	وألقيت	يف	سيارة	رباعية	الدفع	حيث	تم	اجبارها	عىل	خلع	مالبسها	

بالقوة،	وأخذت	صور	لها	وهي	عارية.	بعد	ذلك،	تم	رميها	من	السيارة.	اتصلت	الضحية	بجمعية	حلم	حيث	تم	تزويدها	

باملساعدة	القانونية	الالزمة،	وأحيلت	إىل	جمعية	مرىس	للحصول	عىل	الدعم	النفيس	واالجتامعي	الالزمني.

3.5.	حالة	اغتصاب	إلمرأة	متغرية	النوع	االجتامعي:

كانت	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	سورية	تعيش	يف	برج	حمود	مع	رشيكها،	وهو	تاجر	مخدرات.	كان	رشيكها	يعتدي	

عليها	جسديا	يف	كثري	من	األحيان.	ليلة	14	كانون	الثاين	2016،	قررت	املرأة	ترك	املنزل	وهربت	إىل	شارع	يف	منطقة	الدورة.	

استقلّت	سيارة	أجرة	مرّت	صدفة	يف	الشارع	الذي	كانت	تتواجد	فيه.	بعد	صعودها	اىل	السيارة،	بدأ	السائق	بالتحرش	بها	

جنسياً	وقدم	لها	مرشوب	البرية،	وكانت	الزجاجة	مفتوحة.	بعد	أن	رشبتها،	مل	تعرف	ماذا	حصل	معها	اذ	انها	استيقظت	

ووجدت	نفسها	عاجزة	يف	الشارع	مع	عالمات	حرق	من	السجائر	والكدمات	وعالمات	االغتصاب	الواضحة	عىل	جميع	أنحاء	

جسدها.	مل	تتمكن	املرأة	من	رفع	دعوًى	ضد	املعتدي	ألنها	مل	تكن	قادرة	عىل	تذكر	وجهه	أو	رقم	لوحة	السيارة.	وقد	تم	

تزويدها	بالدعم	االجتامعي	والنفيس	املطلوب	ومتابعتها	من	قبل	جمعية	MOSAIC	وتقديم	خدمات	الرعاية	الصحية	

الالزمة	لها	يف	مؤسسة	مخزومي.	بعد	هذه	الحادثة،	غادرت	الضحية	البالد	بهدف	إيجاد	السالم	والهدوء	يف	بيئة	أكرث	تفهامً.



11

3.1.	حاالت	التحرش:

أثناء	 بأنها	تعرضت	لالعتداء	ليالً	يف	منطقة	دوار	سلوم	 النوع	االجتامعي	تبلغ	من	العمر	22	عاماً	 أفادت	امرأة	متغرية	

عودتها	من	السهرة.	اقرتب	منها	رجلني	عىل	دراجة	نارية	وسئلت	عام	إذا	كان	لديها	عضو	ذكري	أو	إذا	كانت	رجالً	يرتدي	

الشعر	 إزالة	 اىل	 أدى	 مام	 من	شعرها	 شّداها	 كامرأة”،	 بزّي	 الشاذ	 “أيها	 بها	 أسئلتهام،	صاحا	 تجاهلت	 أن	 بعد	 كامرأة.	

املستعار	الذي	كانت	ترتديه	ثم	تّم	رميها	عىل	األرض.	بعد	ذلك،	بصقا	يف	وجهها	وغادرا.	قالت	إنه	مل	يكن	بإمكانها	أن	

تصيح	أو	تطلب	املساعدة،	ألنها	اعتقدت	أال	أحد	سوف	يقدم	عىل	مساعدتها.	كام	أنها	اعتقدت	أنه	اذا	طلبت	املساعدة	قد	

تتزايد	أعامل	العنف	واملضايقات	تجاهها.	وكان	للحادث	املذكور	أثر	سلبي	عىل	الناجية	التي	عانت	من	اإلقصاء	االجتامعي	

واملشاكل	النفسية.	أبلغت	عن	الهجوم	تجاه	جمعية	MOSAIC	حيث	تلقت	الدعم	النفيس	واالجتامعي	الالزمني.

ُسّجلت	حادثة	أخرى	أبلغت	عنها	امرأة	سورية	متغرية	النوع	االجتامعي	تبلغ	من	العمر	22	عاما	كانت	تعمل	يف	موقع	

بناء	حيث	تعرضت	للتحرش	الجنيس	من	قبل	شقيق	املقاول.	وبعد	رفضها	الخضوع	لطلباته،	طردت	من	عملها	دون	إنذار	

مسبق	ومل	يتم	دفع	أي	تعويض	لها	وال	حتى	راتب	الشهر	الذي	عملت	خالله.	أدت	هذه	الحادثة	إىل	إصابتها	بأرضار	نفسية	

وازدادت	سوءا	بسبب	اإلجهاد	الناجم	عن	محاوالتها	لتأمني	قيمة	اإليجار	الشهري	ملنزلها	اذ	كان	من	املحتمل	أن	يتم	طردها	

يف	حال	عدم	الدفع.	بعد	االتصال	بجمعية	MOSAIC،	قدمت	لها	األخرية	الدعم	االجتامعي	والنفيس	املستمر	وتم	تأمني	

وظيفة	بدوام	جزيئ	لها	أيضاً.	كام	تم	اإلبالغ	عن	حالة	مامثلة	تقريبا	من	قبل	شاب	سوري	يبلغ	من	العمر	22	عاما،	وهو	

متغري	النوع	االجتامعي	،	تعرض	لالعتداء	الجسدي	العلني	وتم	طرده	من	عمله	دون	أي	إشعار	مسبق.

النوع	االجتامعي	يف	الخمسينيات	من	عمرها	أنها	متت	مطاردتها	من	قبل	رجل	دون	تحديد	 كام	وذكرت	امرأة	متغرية	

منطقة	حدوث	االعتداء.	وأيضاً،	بسبب	هويتها	الجنسية،	أفادت	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	لبنانية	يف	العرشينات	من	

عمرها	أنها	تعرضت	للتحرش	يف	بريوت.	باإلضافة،	بعد	اعتقالها	يف	بريوت،	اتصلت	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	أخرى	

بجمعية	حلم	للحصول	عىل	مساعدة	قانونية.	وتم	تعيني	محام	ملساعدتها	ومتابعة	قضيتها.

3.2.	حاالت	اإلساءة	أو	اإلخالء:

كانت	امرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	فلسطينية	تبلغ	من	العمر	24	عاما	تسري	يف	الشارع	الرئييس	من	برج	حمود	يف	وقت	

متأخر	من	الليل	وكانت	ترتدي	“مالبس	نسائية”	عندما	توقفت	شاحنة	صغرية	بجوارها.	قالت	املرأة	أن	الشاحنة	كانت	تقّل	

أربعة	رجال	من	بينهم	السائق	الذي	تكلّم	بلهجة	لبنانية	شاملية.	بدأ	الرجال	بالتعدي	اللفظي	عليها	ثم	خرج	اثنان	منهم	

من	الشاحنة	وركضوا	يف	اتجاهها	وبدآ	برضبها	اىل	أن	خلفا	وراءهام	كدمات	واضحة	عىل	جميع	أنحاء	جسدها.	ثم	عادوا	

إىل	الشاحنة	وتركوها	مرمية	عىل	األرض.	مل	يكن	هناك	أي	شاهد	عىل	الحادثة.	قامت	الضحية	بعد	أن	استعادت	بعض	من	

قوتها	وذهبت	إىل	غرفتها	حيث	تعيش	وحدها،	دون	اإلبالغ	عن	الحادث	ألنها	مل	ترد	أن	تتم	مضايقتها	خالل	اإلجراءات	

التي	ينبغي	أن	تتبعها،	باإلضافة	اىل	أنها	ال	تتذكر	جيداً	وجوه	املعتدين	عليها.	تتلقى	املرأة	حالياً	خدمات	اجتامعية	ونفسية	

.MOSAIC	جمعية	من	ودعم
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يف	حني	أفاد	رجل	آخر	مثيل	الجنس	يف	جنوب	لبنان	أنه	طرد	من	منزله	بسبب	ميوله	الجنيس.	أما	يف	حالة	أخرى،	تم	اإلبالغ	

عن	حالة	رجل	فلسطيني	مثيل	الجنس	يبلغ	من	العمر	26	عاما	ويقيم	يف	نفس	املنطقة	كان	قد	هدده	أفراد	عائلته	بالطرد	

من	املنزل	والقتل	بعد	معرفة	ميوله	الجنيس.	وقد	تعرض	ألنواع	مختلفة	من	االنتهاكات	التي	تشمل	االعتداءات	الجسدية	

والجنسية،	فضالً	عن	التحرش	الجنيس.	وقد	أثر	ذلك	عىل	صحته	وأدى	إىل	ارهاق	جسدي	والعديد	من	محاوالت	االنتحار.	

تابعته	جمعية	MOSAIC	عن	كثب	لتحسني	حالته	الصحية	واالجتامعية	والنفسية،	فضال	عن	إيجاد	منزل	بديل	له	للعيش	

فيه.

ويف	منطقة	جبل	لبنان،	تم	اإلبالغ	عن	عدة	حاالت	كان	فيها	أفراد	األرسة	مصدر	االنتهاك.	واجه	الجئ	سوري	مقيم	يف	تلك	

املنطقة	ضغوطاً	كبرية	من	قبل	عائلته	بعد	أن	اكتشفت	أنه	مثيل	الجنس.	أما	يف	حالة	أخرى	فقد	هدد	الشخص	املعني	

بالطرد	من	املنزل	واقصائه	من	األرسة	بعد	اكتشاف	ميوله	الجنيس	من	خالل	املحادثات	الهاتفية	والصور	والفايسبوك.	ومذ	

.MOSAIC	جمعية	قبل	من	مستمرة	ومتابعة	نفسياً	دعام	الشخص	هذا	تلقى	ذاك،

2.3.	حالة	رجل	ثنايئ	الجنس:

بلّغ	رجل	متزوج	ثنايئ	الجنس	كان	قد	اضطر	اىل	اخفاء	انجذابه	الجنيس	للرجال	عن	زوجته	ملدة	أربع	سنوات	ونصف	السنة	

أنه	تعرض	لتهديدات	عدة	وكان	يعاين	من	سوء	املعاملة	النفسية	من	قبل	زوجته	وصديق	مقرب	له.	أخرب	صديقه	املقرب	

عن	ميوله	الجنيس	ولكن	صديقه	مل	يحرتم	خصوصيته	وأخرب	زوجة	األول	بذلك	بعد	عالقة	بينهام	دامت	7	أشهر.	بعد	أن	

اكتشف	الرجل	ثنايئ	الجنس	أن	زوجته	كانت	تخونه	مع	صديقه،	طلّقها.	منذ	ذلك	الحني،	تطّورت	العديد	من	املشاكل	

بينهام.	ذكر	هذا	الرجل	أنه	تلقى	تهديدات	عدة	من	زوجته	السابقة	ومن	صديقه.	أسفرت	هذه	املشاكل	املتتالية	عن	

ارهاق	نفيس	وحاجة	ماسة	للمساعدة.	بلّغ	هذا	الرجل	عن	مشاكله	مرّتني	عىل	املرصد.	يف	أول	تقرير	فضل	عدم	الكشف	

عن	هويته	ومل	يعِط	اسمه	وال	معلومات	لالتصال	به،	يف	حني	قدم	جميع	املعلومات	املطلوبة	يف	تقريره	الثاين	وأشار	إىل	أنه	

قام	بذلك	ألنه	بحاجة	ماسة	إىل	أي	نوع	من	أنواع	املساعدة	من	املساعدة	املمكنة.

3- االنتهاكات ضد األفراد املتغريي/ات النوع االجتامعي:
أما	يف	لبنان	واملنطقة،	إن	أكرث	الفئات	متييزاً	يف	مجتمع	امليم	هم	األشخاص	املتغريي	النوع	االجتامعي.	يف	معظم	الحاالت،	

ينبذ	هؤالء	األشخاص	من	عائالتهم	ومجتمعهم	ككل.	لذلك،	يحاولون	العثور	عىل	وظائف	من	خالل	شبكة	اتصاالتهم	داخل	

املجتمع	إذا	كانت	لديهم	فرصة	أو	أنهم	يقررون	مغادرة	بلدهم	األصيل	والتامس	اللجوء	يف	بلد	آخر.	ما	يقارب	ربع	الحاالت	

املبلغ	عنها	عىل	مرصد	سوجي	هي	حاالت	انتهاكات	مورست	ضد	أفراد	متحوالت	من	النساء.	
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وبعد	تدخل	املفوضية	بالتعاون	مع	MOSAIC	،	تم	تكليف	محام	ملتابعة	قضاياهم.	تم	االفراج	عنهم	بعد	أسبوع،	ولكنهم	

واجتامعية	 نفسية	 الحادثة	صدمة	 لذلك،	شكلت	هذه	 نتيجة	 أخرى.	 ثبوتية	 أوراق	 للحصول	عىل	 االنتظار	 إىل	 اضطروا	

للضحايا	كام	تم	تشخيصها	من	قبل	املعالج	النفيس	يف	MOSAIC.	وتجدر	اإلشارة	أيضا	إىل	أن	أنشطة	املداهمة	عادة	ما	

تتم	من	قبل	أعضاء	الرشطة	يف	مركز	رشطة	حبيش	وليس	من	قبل	وحدة	املخابرات	العسكرية.

2- العنف والتمييز األرسي:

ال	يزال	األفراد	ذوو	الهويات	الجنسية	البديلة	يفتقرون	إىل	الحامية	من	التمييز	املجتمعي	واألرسي	والدعم	الالزم.	ال	توجد	

يف	لبنان	أية	سياسات	ملكافحة	التمييز،	مبا	فيها	السياسات	املتبعة	يف	املدارس	و/أو	الجامعات	وتلك	التي	تحمي	من	التمييز	

عند	البحث	عن	فرص	العمل	والفرص	االقتصادية.	تم	اإلبالغ	عن	14	حالة	من	أصل	65	حالة	من	االنتهاكات	التي	متت	

مامرستها	داخل	األرسة	من	عنف	ومتييز	أرسي.	

2.1.	بني	النساء	املثليات:

بلّغت	امرأة	مثليه	عن	معاناتها	ومشاكلها	مع	عائلتها	بسبب	توجهها	الجنيس	يف	منطقة	بريوت.	اتصلت	بجمعية	حلم	

ملساعدتها	عىل	إيجاد	مأوًى	بعد	أن	قررت	مغادرة	منزلها.

2.2.	بني	الرجال	املثليني:

بعد	عدة	محاوالت	فاشلة	للهرب	بسبب	الضغط	األرسي	واملضايقة،	استقال	رجل	مثيل	سوري	من	ظيفته	يف	الحكومة	

السورية	ونجح	يف	الفرار	من	سوريا	وهو	يقيم	اآلن	يف	بريوت،	لبنان.	قدمت	جمعية	حلم	إليه		املساعدة	من	خالل	إحالته	

إىل	األونروا	التي	ساعدته	يف	طلب	اللجوء	إىل	أوروبا.	ينتظر	حالياً	الوثائق	الرسمية	للسفر	إىل	أوروبا.	باإلضافة	إىل	ذلك،	

اتصل	رجل	فلسطيني	مثيل	الجنس	بجمعية	حلم	للبحث	عن	ملجأ	بعد	أن	قُتل	صديقه	الذي	كان	جاره	من	قبل	أحد	أفراد	

عائلته	بسبب	ميوله	الجنيس	وهو	يتلقى	تهديدات	عدة	منذ	ذلك	الحني.	وقد	حصل	هذا	الرجل	عىل	املساعدة	التقنية	يف	

حال	قرر	مغادرة	البلد.

أفاد	شاب	مثيل	أمرييك	أن	رشيكه	اللبناين	اختفى	بعد	أن	تم	اخبار	والده	عن	ميوله	الجنسية.	وأفاد	شخص	آخر	بأنه	يواجه	

مشاكل	عديدة	يف	منزله	بسبب	ميوله	الجنيس	وهويته	الجنسية.	اتصل	الشاب	األمرييك	بجمعية	حلم	وسأل	عام	إذا	كان	

بإمكان	القيمني	يف	الجمعية	التدخل	بأي	طريقة	ممكنة.	قدمت	الجمعية	املساعدة	الالزمة	وبقيت	عىل	تواصل	معه	لضامن	

سالمته.

تم	اإلبالغ	عن	إحدى	الحاالت	أيضاً	يف	منطقة	بار	الياس	يف	البقاع	حيث	متت	مشاركة	معلومات	شخصية	عن	امليول	الجنيس	

لرجل	مثيل	الجنس	من	قبل	صديق	له	مع	عائلة	األول.	ومنذ	ذلك	الحني،	تعرض	هذا	الرجل	إىل	مضايقات	من	قبل	أفراد	

أرسته	الذين	هددوه	بحرمانه	من	كل	أنواع	الدعم	املادي	إذا	مل	ينكر	ميوله	الجنيس.
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ألقت	املخابرات	العسكرية	يف	شامل	لبنان	القبض	عىل	شاب	مثيل	لبناين	يبلغ	من	العمر	27	عاما	بعد	نرشه	صورة	نصف	

عارية	عىل	حسابه	الخاص	عىل	إنستاغرام.	قال	هذا	الشخص	إن	والديه	هام	من	أبلغا	عنه	بهدف	تلقينه	درسا	باإلضافة	

الجنيس.	يف	مركز	االحتجاز،	تعرض	 أنه	عاىن	من	تهديدات	مستمرة	كانت	متارس	عليه	من	قبل	أهله	بسبب	ميوله	 اىل	

هذا	الشاب	لسوء	املعاملة	واإلهانة	من	خالل	تعابري	مزعجة	ومهينة.	ثم	تم	نقله	إىل	مركز	اعتقال	مخابرات	الجيش	يف	

طرابلس	حيث	تلقى	املعاملة	املهينة	نفسها،	كام	هدده	موظفو	الدولة	يف	املركز	يف	حال	نرش	صورة	أخرى	مامثلة	عىل	

وسائل	التواصل	االجتامعي.	خالل	هذه	الحادثة،	تم	انتهاك	العديد	من	حقوقه	الفردية	وخاصة	حقه	يف	الحامية	من	إساءة	

استخدام	السلطة،	وحرية	التعبري،	والتحرر	من	التمييز	القائم	عىل	النوع	االجتامعي	واملعاملة	بكرامة	وإنسانية.	يتلقى	هذا	

الشاب	حاليا	دعام	نفسيا	متواصال	من	جمعية	MOSAIC	وقد	وقرر	مغادرة	البلد.

3-1.	بني	األفراد	املتغريي	النوع	االجتامعي:

تم	اإلبالغ	عن	حادثة	يف	سجن	رومية	تتعلق	بامرأة	متغرية	النوع	االجتامعي	تم	اعتقالها	مبوجب	املادة	534	وكانت	قد	

الجنس	طوال	 أنها	رجل	مثيل	 اليها	عىل	 تتم	اإلشارة	 املرأة	عىل	حلق	رأسها،	وكانت	 أيضاً.	أجربت	هذه	 بالرسقة	 أدينت	

الوقت.	تعرضت	املرأة	للرضب	واالعتداء	الجنيس	والجسدي	والتهديد	من	قبل	سجناء	آخرين.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	اضطرت	

إىل	االشرتاك	يف	أعامل	جنسية	لتبادل	املنتجات	الصحية	وممتلكاتها	الشخصية.	وكانت	الرشطة	عىل	بينة	من	االنتهاكات	

املذكورة	سابقا	ضدها،	لكنها	مل	تتدخل.

وقعت	حادثة	أخرى	يف	بريوت	حيث	قالت	املرأة	املعتقلة	أنه	تم	توقيفها	مبوجب	املادة	534	ومامرسة	العمل	الجنيس.

تّم	اإلبالغ	عن	مداهمة	قوى	األمن	الداخيل	لشقة	داخل	مبنى	يف	ال	حمرا	من	جمعية	MOSAIC.	استهدفت	عملية	

املداهمة	ثالث	نساء	متغريات	النوع	االجتامعي	ورجل	مثيل	الجنس	بهدف	التعرف	عىل	األفراد	السوريني	من	بينهم.	تعرض	

األفراد	األربعة	ملامرسات	متطرفة	من	العنف	والوحشية.	يف	البداية،	تم	احتجاز	السوريني	الثالثة	يف	مركز	اعتقال	تابع	لقوى	

األمن	الداخيل،	ثم	اعتقل	الشخص	الرابع،	وهي	لبنانية	متغرية	النوع	االجتامعي.	ويف	مركز	االعتقال،	سئلوا	جميعا	عن	

أسئلة	حميمة	وغري	محرتمة	تتعلق	أساسا	بحياتهم	الجنسية	مثل	“مع	من	من	املجموعة	كانت	متارس	العالقة	الجنسية؟”.	

ثم	تم	نقل	األفراد	إىل	مركز	احتجاز	آخر	يف	منطقة	العدلية	حيث	تم	احتجاز	النساء	املتغريات	النوع	االجتامعي	الثالث	

يف	نفس	الغرفة،	يف	حني	تم	سجن	الرجل	املثيل	مبفرده	يف	غرفة	أخرى.	يف	اليوم	التايل،	تم	نقلهم	جميعا	إىل	مركز	رشطة	

حبيش	يف	الحمرا	عىل	أساس	افرتاض	تورطهم	يف	سلوكيات	مثلية	غري	أخالقية.	وقد	أسيئت	معاملة	النساء	املتغريات	النوع	

االجتامعي	إىل	حد	كبري	يف	ذلك	املركز	وتم	احتجازهم	مع	عامالت	الجنس.	مع	ذلك،	تم	اإلبالغ	أن	املحقق	املسؤول	عن	

قضيتهن	كان	متفهامً	جداً	اذ	أنه	أبلغ	املعتقلة	اللبنانية	بعدم	وجود	تهم	قانونية	ضدها	وساهم	يف	االفراج	عنها	يف	اليوم	

التايل.	اما	فيام	يتعلق	باألفراد	السوريني	الثالث،	تم	احتجازهم	وإساءة	معاملتهم	يف	مركز	رشطة	حبيش	يف	الحمرا	ملدة	

ثالثة	أيام	متتالية	ثم	نقلوا	مرة	أخرى	إىل	العدلية	مبا	أنه	مل	تكن	بحوزتهم	وثائق	إقامة	رسمية،	مع	أن	أسامءهم	جميعاً	

مسجلة	لدى	املفوضية.	
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2-1.	بني	الرجال	املثليني:

حدثت	إحدى	حاالت	االنتهاك	يف	منطقة	كرسوان	يف	جبل	لبنان.	اتصل	رجل	مثيل	الجنس	كان	يعاين	من	مشاكل	قانونية	

فيام	يتعلق	بسجله	العديل	بجمعية	“	حلم”	لالضطالع	بشكل	أفضل	عىل	حقوقه	وطلب	من	الجمعية	املذكورة	تعيني	محاٍم	

مكلف	بالنظر	يف	قضيته.	وقد	قدمت	جمعية	“حلم”	املساعدة	املطلوبة.

سّجلت	حالة	أخرى	يف	جنوب	لبنان	حيث	ألقي	القبض	عىل	رجل	مثيل	الجنس	مبوجب	املادة	534	وأضيف	ذلك	إىل	سجله	

الجنايئ	مام	أدى	إىل	ارتفاع	مستوى	التمييز	ضده	يف	مجتمعه	فضال	عن	صعوبة	حصوله	عىل	عمل.

عىل	غرار	الحوادث	املذكورة	آنفا،	ألقي	القبض	عىل	رجل	مثيل	الجنس	مبوجب	املادة	534	وذكر	ذلك	عىل	سجله	الجنايئ.	

بعد	أن	أطلق	رساحه	اتصل	بجمعية	“حلم”	طلباً	للمساعدة	ألنه	مل	يتمكن	من	إيجاد	أية	وظيفة.	حكم	عىل	رجل	مثيل	

آخر،	وهو	اآلن	الجئ	يف	أملانيا،	بالسجن	مبوجب	املادة	534	أثناء	إقامته	يف	لبنان.	حالياً،	هو	غري	قادر	عىل	العودة	إىل	البالد	

بسبب	سجله	العديل.	وتم	اإلبالغ	أيضاً	عن	حادثة	تتعلق	برجل	مثيل	كان	قد	اتصل	بجمعية	“حلم”	للحصول	عىل	مساعدة	

قانونية	خوفا	من	أن	يتم	استجوابه	من	قبل	الرشطة.

ذكر	رجل	مثيل	الجنس	أنه	تم	استدعائه	إىل	أحد	مراكز	االعتقال	يف	شامل	لبنان	بسبب	مزاولة	النشاط	الجنيس	مع	ضابط	

رشطة	متزوج	بعد	أن	اكتشفت	زوجة	األخري	عالقاته	الجنسية	من	خالل	محادثات	الرسائل	النصية	عىل	هاتفه.	اعتزمت	

الزوجة	عىل	ايقاع	زوجها	يف	ورطة	بهدف	الحصول	عىل	حضانة	ابنتها.	وأثناء	االستجواب،	سئل	الرجل	سلسلة	من	األسئلة	

املهينة	من	بينها	“َمن	ِمن	االثنني	كان	املتلقي	خالل	النشاط	الجنيس؟”،	كام	تم	الضغط	عليه	لالعرتاف	بأنه	هو	من	مارس	

الفعل	الجنيس	وليس	ضابط	الرشطة.	بعد	رفضه	االعرتاف	بذلك،	تعرض	للرضب	وألفعال	جسيمة	أخرى	من	اإليذاء	الجسدي	

لدرجة	أنه	انهار	وسقط	أرضاً.	بعد	ذلك،	احتجز	يف	املركز	نفسه	ملدة	خمسة	أيام	متتالية،	ثم	نقل	إىل	مركز	احتجاز	آخر	يف	

الحمرا.	تعرض	لهجوم	ومضايقات	جنسية	من	قبل	محتجزين	آخرين	لفرتة	طويلة	قبل	تدخل	ضباط	الرشطة	الذين	طبقوا	

بعض	التدابري	الوقائية.	ونقل	يف	نهاية	املطاف	إىل	زنزانة	أخرى.	أعطى	بعض	الفضل	للضباط	يف	مركز	احتجاز	الحمرا	“الذين	

كانوا	أكرث	تفهامً	عىل	عكس	املركز	األول”،	كام	ورد	عىل	املرصد.	ومع	ذلك،	ذكر	أن	الظروف	كانت	سيئة	جداً؛	كانت	الزنازين	

مكتظة،	وكانت	الفرشات	قذرة	ومياه	الرشب	غري	نظيفة.	ويف	الوقت	نفسه،	ألقي	القبض	عىل	ضابط	الرشطة،	وهو	املعتقل	

اآلخر،	يف	مركز	احتجاز	آخر.	وبعد	تسعة	أيام،	أطلق	رساح	املعتقلني،	نظرا	اىل	أن	األدلة	املقدمة	مل	تكن	كافية	إلثبات	أنهم	

اشرتكوا	يف	نشاط	جنيس.	بعد	أن	متت	معاينة	الضحية	من	قبل	طبيب	نفساين	عينته	منظمة	حلم،	تم	التأكد	أن	االنتهاك	

الذي	تعرض	له	هذا	الرجل	أدى	إىل	آثار	سلبية	وأصبح	يعاين	من	مشاكل	النفسية	وإقصاء	اجتامعي.	أما	اآلن،	يعرف	هذا	

الشخص	عن	نفسه	عىل	أنها	امرأة	وتلتمس	حالياً	اللجوء	اىل	بلد	آخر	وتعاين	من	وصمة	عار	اضافية	يف	مكان	عملها.	
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ثالثاً: تفاصيل الحاالت املوثقة

يف	لبنان،	ال	يزال	األفراد	املثليون	عرضة	بشكل	كبري	للعنف	الحكومي	واملجتمعي	بسبب	ميولهم	الجنيس	أو	هويات	النوع	

معاقبة	 امليم	من	خالل	 أفراد	مجتمع	 ومقاضاة	 لتجريم	 اللبناين	 العقوبات	 قانون	 من	 املادة	534	 تستخدم	 االجتامعي.	

العالقات	الجنسية	“املخالفة	للطبيعة”.	عالوة	عىل	ذلك،	يتعرض	أفراد	مجتمع	امليم	للعنف	األرسي	مثل	التهديدات	بالقتل	

الحقوق	 مجال	 تعمل	يف	 التي	 واملجموعات	 املنظامت	 تكافح	 بأرسها.	 األفراد	 عائلة	 إىل	 اإلساءة	 أو	 الجسدي	 اإليذاء	 أو	

الجنسية	والجنسانية	بشكل	يومي	من	أجل	إيقاف	هذا	العنف	أو	تخفيفه	وتوفري	الحامية	وآليات	الدعم	والوعي،	ورصد	

مامرسات	الدولة،	وتغيري	املواقف	العامة	تجاه	الحريات	الجنسية.

الجنس	 مثليي	 رجال	 بني	 غالبيتها	 اإلنسان،	 حقوق	 انتهاكات	 من	 موثقة	 حالة	 	65 )سوجي(	 مرصد	 سّجل	 	،2016 عام	

ومتغريات	النوع	االجتامعي.	أكرث	من	نصف	األفراد	الذين	أفادوا	بأنهم	تعرضوا	ألحد	أنواع	االنتهاك	)٪57(	هم	من	الذكور	و	

٪34	منهم	من	متغريي	النوع	االجتامعي.	وسجلت	الحاالت	الرئيسية	عىل	املرصد	من	قبل	أشخاص	من	الجنسيتني	السورية	

واللبنانية	)٪40	و	٪38	عىل	التوايل(.	٪52	و	٪34	من	الحاالت	املوثقة	تم	التبليغ	عنها	من	قبل	رجال	مثليني	ومتغريات	

املثليات	)راجع	امللحق	األول(.	وتم	االبالغ	 النساء	 التوايل،	يف	حني	أن	٪10	منهم	فقط	كانوا	من	 النوع	االجتامعي	عىل	

عن	أكرث	من	نصف	حاالت	االنتهاك	أنها	حدثت	يف	بريوت	)٪54(	،	ومعظمها	من	االعتداءات	مبا	يف	ذلك	االعتداء	الجنيس	

والجسدي.	االنتهاكات	الرئيسية	التي	سّجلت	هي	انتهاكات	اجتامعية	)٪55(،	غالبتها	متت	مامرستها	من	قبل	شخص	واحد	

أو	مجموعة	من	األشخاص	املنتمني	اىل	مجتمع	معني	بنسبة	٪26	و	٪22	عىل	التوايل	)راجع	امللحق	األول(.	تم	اإلبالغ	عن	

االنتهاكات	املامرسة	ضد	األرسة	من	قبل	رجال	مثليني	)%86(	مقابل	حالة	واحدة	أبلغت	عنها	امرأة	مثلية	وأخرى	أبلغ	عنها	

رجل	ثنايئ	الجنس.	أما	مبا	يتعلق	باالنتهاكات	التي	متارسها	الدولة،	أبلغ	عدة	رجال	مثليون	ومتغريات	النوع	االجتامعي	عن	

وقوع	حوادث	سواء	يف	حاالت	االعتقال	مبوجب	املادة	534	أو	حاالت	مداهمة	املنازل	بدون	مذكرات	رسمية.

1- حاالت االعتقال:

تستخدم	املادة	534	من	قانون	العقوبات	اللبناين	بشكل	دائم	لتجريم	أشخاص	من	املجتمع	املثيل.	تجرّم	املادة	534	من	

قانون	العقوبات	اللبناين	العالقات	الجنسية	التي	تعترب	“خارجة	عن	الطبيعة”،	والتي	تصل	عقوبتها	اىل	السجن	ملدة	سنة.	

من	أصل	65	حالة	موثقة،	تم	اإلبالغ	عن	9	حاالت	تم	خاللها	توقيف	أفراد	من	قبل	السلطات	الرسمية	أو	واجهوا	مشاكل	

يف	السجل	العديل	بسبب	املادة	534.

1.1.	بني	النساء	املثليات:

ألقي	القبض	عىل	امرأة	مثلية	يف	منطقة	الروشة	يف	بريوت.	أفادت	املعنية	بأنها	تعرضت	لالبتزاز	واالعتداء	الجنيس	يف	مركز	

احتجاز	يف	تلك	املنطقة.
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ثانياً: املقدمة

أطلق	مركز	املوارد	الجندرية	والجنسانية	)GSRC(	يف	املؤسسة	العربية	للحريات	واملساواة	)AFE(	مرصد	انتهاكات	حقوق	

االنسان	عىل	أساس	امليول	الجنيس	أو	هوية	النوع	االجتامعي	والتعبري	)سوجي(	عرب	اإلنرتنت	يف	كانون	الثاين	2016.	وقد	

تم	إنشاء	مرصد	)سوجي(	بالتعاون	مع	أربعة	رشكاء	من	املنظامت	اللبنانية	وهي	مركز	للصحة	الجنسية	)مرىس(	وجمعية	

حلم	)الحامیة	اللبنانیة	للمثليات	واملثليین	ومزدوجي	امليل	الجنيس	ومغايري	النوع	االجتامعي(	والجمعية	الطبية	اللبنانية	

والتكامل	 واملنارصة	 للخدمات	 أفريقيا	 وشامل	 األوسط	 الرشق	 يف	 موزاييك	 	 ومنظمة	 	)LEBMASH( الجنسية	 للصحة	

وبناء	القدرات.	تم	إطالق	هذا	املرشوع	التجريبي	بهدف	إنشاء	منصة	إلكرتونية	تعمل	كأداة	توثيق	لحاالت	انتهاك	حقوق	

اإلنسان	املامرسة	عىل	أساس	امليول	الجنيس	أو	هوية	النوع	االجتامعي	والتعبري،	مع	الرتكيز	عىل	السكان	املثليني	يف	لبنان.	

كان	الهدف	من	مرصد	سوجي	توفري	املتابعة	و/أو	اإلحالة	اىل	الجهات	املتخصصة	للحاالت	املبلغ	عنها	من	خالل	املساعدة	

القانونية	أو	املالية،	فضال	عن	توفري	الدعم	االجتامعي	والنفيس	لضحايا	االنتهاكات.

التوثيق	ومكوناتها،	مثل	نوع	األسئلة	والنظام	والنهج،	استنادا	إىل	املعايري	الدولية	املستخدمة	يف	توثيق	 تم	تطوير	أداة	

املوثقة	 باالنتهاكات	 املتعلقة	 الحساسة	 للمواد	 االلكرتونية	 الحامية	 تأمني	 اإلنسان.	إضافة	اىل	ذلك،	تم	 انتهاكات	حقوق	

من	خالل	وضع	قاعدة	البيانات	عىل	جهاز	عرض	آمن.	تم	انشاء	استامرتني	لإلبالغ	عن	حاالت	االنتهاك:	األوىل	تستخدمها	

املنظامت	غري	الحكومية	املذكورة	آنفا	والثانية	متاحة	لألفراد.	ان	كال	النموذجني	سهل	االستعامل	ومن	السهل	الوصول	إليه.	

مل	تتطلب	االستامرة	الفردية	أية	معلومات	شخصية؛	ومع	ذلك،	كان	لدى	املستخدمني	خيار	إعطاء	معلومات	لالتصال	بهم	

يف	وقت	الحق	من	قبل	موظف	التوثيق	لإلحالة	أو	املساعدة	أو	الدعم	يف	حال	احتاجوا	اىل	ذلك.	أما	مبا	يخص	االستامرة	

املوجهة	للمنظامت،	تم	الحصول	عىل	موافقة	األفراد	املعنية	من	قبل	املنظامت	املذكورة	قبل	اعطاء	املعلومات	الشخصية.

يتضمن	هذا	التقرير	ملخصاً	وصفياً	لألحداث	التي	تم	اإلبالغ	عنها	عىل	مرصد	)سوجي(	والتي	تبلغ	65	حالة	انتهاك	مامرسة	

أيضاً	 التقرير	 يتضّمن	 الثاين	2016.	 كانون	 إطالقه	يف	 تاريخ	 منذ	 قبل	جهات	حكومية	وفري	حكومية	ملدة	12	شهرا	 من	

إحصاءات	وصفية	ملختلف	أنواع	ومصادر	ومواقع	االنتهاكات	املبلّغ	عنها.	سيستخدم	هذا	التقرير	كأداة	أساسية	للدعوة	

والضغط	الحرتام	الحقوق	األساسية	لألفراد،	ال	سيام	املنتمون	اىل	مجتمع	امليم.	مل	يتم	الكشف	عن	أسامء	األفراد	املعنيني	يف	

هذا	التقرير	احرتاماً	ملبدأ	الرسية	وبهدف	حاميتهم.



أوالً: موجز تنفيذي

أطلق	مركز	املوارد	الجندرية	والجنسانية	)GSRC(	يف	املؤسسة	العربیة	للحریات	واملساواة	)AFE(	بالتعاون	مع	أربع	

منظامت	رشيكة	هي:

مركز للصحة الجنسية )مرىس(

جمعية حلم )الحامیة اللبنانیة للمثليات واملثليین ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية(

)LEBMASH( الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية

منظمة  موزاييك يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا للخدمات واملنارصة والتكامل وبناء القدرات

انتهاكات	 بهدف	رصد	 	)SOGIE	Monitor( االنسان”	 انتهاكات	حقوق	 بعنوان	“مرصد	 اإلنرتنت	 آمنة	عرب	 توثيق	 أداة	

حقوق	اإلنسان	عىل	أساس	امليول	الجنيس	وهوية	النو	االجتامعي	والتعبري	كمرشوع	تجريبي	يف	كانون	الثاين	2016.	يكشف	

هذا	التقرير	عن	65	حالة	من	االنتهاكات	الحكومية	وغري	الحكومية	التي	تم	إبالغ	املرصد	عنها	خالل	عام	2016.

إن	أغلبية	االنتهاكات	تم	اإلبالغ	عنها	من	قبل	رجال	مثليي	الجنس	)٪57(	ومتغريي/ات	النوع	االجتامعي	)٪34(.	سّجل	

االعتداء	كنوع	رئييس	من	االنتهاكات	بنسبة	٪28	،	يليه	التمييز	)٪18(	والتحرّش	)٪18(	وكان	مصدر	االنتهاكات	األعىل	

من	 نوع	 أي	 من	 امليم،	 مجتمع	 تحديداً	 األفراد،	 تحمي	 التي	 القوانني	 غياب	 يسلّط	 	.)55٪( املجتمعية	 الفئة	 بني	 نسبياً	

الحكومية	ملقاضاة	 الجهات	 التي	تستخدمها	 اللبناين	 العقوبات	 قانون	 املادة	534	من	 اإلنسان	ووجود	 انتهاكات	حقوق	

األفراد	عىل	أساس	ميولهم	أو	هوية	نوعهم	االجتامعي	الضوء	عىل	أهمية	توثيق	حاالت	االنتهاك	من	أجل	التأييد	والدفاع	

عن	الحقوق	األساسية	لألفراد،	وال	سيام	داخل	مجتمع	امليم.
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