
 
 
 

 األعزاء والعزیزات،
 البصریة والسمعیة اإلقلیمیة والدولیة الناطقة باللغة العربیةوسائل اإلعالم 

 لبنان، تونس، ومصر
3/05/2021 

 
 نتمنى أن تكن.تكونوا بخیر وبصحة جیدة،

 تحیة طیبة وبعد،
 

إلطالعكن.كم " AFE, Haven for Artistsحلم، موجودین، أطیاف، بالنیابة عن " ن.إلیكمنكتب 
على نتائج بحثنا حول مجموعة من االنتھاكات التي یواجھھا أفراد مجتمع المیم عین+ في كل من لبنان 

ین التعاون ب بصفة عامة لطلب معلومات بھدف  ومصر وتونس، ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا 
الم بحق أفراد المیم عین+ في مؤسسات اإلعالم والجمعیات بما یتعلق بالممارسات التي یقوم بھا اإلع

كل من البلدان المذكورة. أفراد مجتمع المیم عین+ ھن.ھم أشخاص لدیھن.ھم میوالت جنسیة و/أو 
 تعبیرات و ھویات جندریة و/أو خصائص جنسیة غیر معیاریة .

 
 

ز على في نیسان/،أفریل نشرت كل من المؤسسات المعنیة بھذا البرید حملة تستند الى بحثنا الذي یرتك
التمییز والعنف الذي یواجھ أفراد مجتمع المیم عین+ عند أستضافة وسائل اإلعالم لھم.ن في كل من 
لبنان ومصر وتونس. وھي مبنیة على الحلقات والمقابالت التي بثت على قناتكم.ن والتي كانت تضم 
 .+أفراد من المیم عین
 

والمعاملة السیئة على أیدي مقدمین ومقدمات  العنف معدالت وجدت المؤسسات المشاركة بالحملة تزاید
ضد أفراد المیم عین+. وشمل ذلك خطاب الكراھیة، البرامج اإلعالمیة التي یتم بثھا من خالل قنواتكم 

العنف، نشر المعلومات المغلوطة عن قضایا المیم عین+ و نشر الخطاب التحریضي. عدم إحترام 



ضمائر األفراد وطریقة تعبیرھم.ن عن أنفسھم.ن، وضع المستضافین.ات في خانة الضحیة، 
لدین والعادات والتقالید، باإلضافة إلى تشخیصھم.ن أمام الجمھور، الحكم على حیاتھم.ن بأسم ا

  احتقارھم.ن وتجریدھم.ن من إنسانیتھم.ن.
 

وجدنا خالل تحلیلنا للمقابالت والحلقات التي بثت أن أفراد مجتمع المیم عین+ یواجھن العدید من 
االنتھاكات بسبب مزیج من التھمیش اإلجتماعي، واألحكام المسبقة التي تجردھم.ن من كرامتھم.ن 

كل من القواعد األخالقیة والبروتوكوالت الموثقة لتقدیم الشكاوى محدودیة وعدم فعالیة  انسانیتھم.ن، و و
  واإلبالغ عن إساءة المعاملة من قبل وسائل اإلعالم والمقدمین.ات.

 
إن معظم الحلقات التي كانت تضم أفراد من مجتمع المیم عین+ بثت بھدف كسب المشاھدة، و كما ھو 

إلعالم المصري متناسین تماما جوھر االحتیاج األساسي الذي یعاني منھ المجتمع الكویري إن واضح با
كان على صعید الخدمات االجتماعیة والقانونیة والصحیة. في غالب الوقت تكون أستضافة 

ألفراد مجتمع المیم عین+ تحمل الكثیر من اإلھانة للشخص، وتكرس ثقافة اإلفصاح   اإلعالمیین.ات
ري. كما أنھم.ن دائما ما یظھرون األفراد الذین.اللواتي یحملن.ون ھویات جندریة غیر معیاریة القس

على أنھم.ن ضحایا ومستضعفین.ات طوال الوقت، ویظنون أنفسھم.ن أنھم.ن یقومون بتسلیط الضوء 
ور خ الصعلى المشاكل والتحدیات التي یواجھھا ھذا المجتمع ولكن بالحقیقة ھم ال یساھمون إال بترسی

الكویري متناسین تماما الحاجة األساسیة التي یسعى أفراد مجتمع   النمطیة التي یعاني منھا المجتمع
 المیم عین لتحقیقھا أال وھي الوصول إلى العدالة والمساواة.

 
رؤساء.رئیسات التحریر بوسائل اإلعالم تتمثل مساھمة الجمعیات المعنیات بالحملة في إتاحة الفرصة ل

 لتقدیم المعلومات، وإلیراد المعلومات ووجھاتاإلقلیمیة والدولیة الناطقة باللغة العربیة ي البصري السمع
النظر التي من الممكن أن تساھم في تحسین المنتوج اإلعالمي عند استضافتھم ألفراد من مظلة المیم 

 15لقیناھا بحلول عین. سنسعى إلى إیراد أي معلومة ذات صلة ترسلونھا إلینا في حملتنا، إذا ت
 حتى تكتمل حملتنا قدر اإلمكان. وسوف نكون ممتنین.ات لردكم.ن على األسئلة التالیة: 2021ایار
 
سوف نوصي في حملتنا القادمة بأن توصي وسائل اإلعالم المحلیة مقدمي ومقدمات البرامج  -1

/و ھویتھم.ن الجندریة، بما بالتوقف عن انتھاك حقوق أفراد المیم عین على أساس میولھم.ن الجنسیة أو
 في ذلك انتھاكھا لخصوصیة المستضافین.ات ونشر الصور المغلوطة حول قضایا المیم عین+.

 
نوصي بأن تصدر وسائل اإلعالم بروتوكوالت وتعلیمات واضحة لمقدمي ومقدمات البرامج تعمل  -2

علق إلى تغطیة فعالة وبناءة بما یتعلى تعزیز المبادئ األخالقیة للتعامل مع قضایا المیم عین للوصول 
بالقضایا التي یسعى أفراد مجتمع المیم عین الى تحقیقھا. ھل ستلتزم وسائل اإلعالم بتطبیق ھذه 

 التوصیة؟
 

نوصي بعدم نشر الصور المغلوطة والنمطیة التي یعاني منھا ھذا المجتمع، وذلك من خالل الحد من  -3
 د مجتمع المیم عین وعلى الخلفیة التي أتوا منھا.أستضافة أشخاص للحكم على حیاة أفرا

 



كیف ستضمن وسائل اإلعالم أن یحترم مقدمي ومقدمات البرامج اإلعالمیة حقوق وھویات أفراد  -أ
مجتمع المیم عین عند استضافتھم لھم.ن، وأن تمتنع عن مضایقتھم.ن على أساس ھویتھم.ن الجندریة أو 

 طریقة تعبیرھم.ن عنھا.
 

أن وسائل اإلعالم تحترم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ینص على الحق في الحیاة نعلم  -4
والحریة واألمان للفرد دون أي تمییز، وأن لدى وسائل اإلعالم آلیة لتقدیم الشكوى یمكن من خاللھا 

غ عن اإلبال لألفراد الذین واللواتي تعرضوا للمضایقة أو سوء المعاملة من قبل مقدمي ومقدمات البرامج
  االنتھاكات:

 
یرجى تزویدنا بتفاصیل عن اآللیات الموجودة حالیا لمحاسبة مقدمي ومقدمات البرامج على  -أ

 االنتھاكات التي یرتكبونھا ضد أفراد مجتمع المیم عین.
في السنوات الخمس الماضیة، ھل تمت مساءلة أي فرد من مقدمي ومقدمات البرامج اإلعالمیة عن  -ب

اكات التي ارتكبوھا ضد أفراد المیم عین؟ إذا كان األمر كذلك، ما ھو العدد، وما ھي الجرائم، وما االنتھ
 ھي العقوبات المفروضة؟

ما ھي الخطوات الملموسة التي اتخذتھا وسائل اإلعالم لضمان أن المستضافین والمستضافات على  -ج
ة بآلیات الشكوى الحالیة، وأن یتم التعامل مع البرامج اإلعالمیة، بمن فیھم مجتمع المیم عین، على درای

الشكوى بسریة وسرعة، بأتباع إجراء واضح، وأن یكون بإمكان المستضافین والمستضافات تقدیم 
 شكوى دون خوف من اإلساءة ؟

 
نوصي وسائل اإلعالم بإصدار مبادئ توجیھیة واضحة بشأن معاملة مجتمع المیم عین، مع فرض  -5

ى عدم اتباع اإلرشادات. ھل ستلتزم وسائل اإلعالم تطبیق ھذه التوصیة؟ إذا كان عقوبات مناسبة عل
 األمر كذلك، فیرجى تزویدنا باإلطار الزمني لھذا اإلجراء والخطوات الملموسة التي ستتخذونھا لتنفیذه.

 
حصول بنتطلع إلى إجابتكم.ن على ھذه األسئلة، وأي تعلیقات إضافیة ترغبون في تقدیمھا فیما یتعلق 

أفراد مجتمع المیم عین على تغطیة إعالمیة أخالقیة في كل من لبنان ومصر وتونس. نرحب بفرصة 
ولمناقشة نتائجنا . شكرا لكم.ن مقدًما للنظر في طلبنا. إذا كان لدیكم.ن أي أسئلة أو   اللقاء بكم.ن للتعاون

 تعلیقات توضیحیة، فال تترددوا في التواصل معنا.
 

 التقدیر واالحترام،مع فائق 
 AFE، Haven For Artistsحلم، موجودین، أطیاف، 

 
 موجودین

 
موجودین ھي منظمة غیر حكومیة و غیر ربحیة مسجلة رسمیا و مقرھا في تونس , تنشط لتحقیق 

المساواة, حمایة حقوق االنسان , الحقوق الجسدیة و الجنسیة الفراد المجتمع الكویري و المجموعات 
ذلك عن طریق المناصرة , التوثیق,بناء القدرات , حمالت التحسیس, خلق مساحات امنة و المھمشة و 

 التشبیك .



 رؤیتنا شمولیة ، و ننتھج الالمركزیة لنصل لناس من خلفیات مختلفة ، وجمیع الفئات العمریة ، وجمیع
نوع ي ھو تعزیز التاألنواع والمیوالت الجنسیة ومن مختلف الجھات في جمیع أنحاء تونس.ھدفنا الرئیس

 وعدم التمییز لمكافحة القمع.
نحن ملتزمون.ات بالدفاع عن حقوق افراد المجتمع الكویري حتى یتمكنوا.ن من العیش بانفتاح في 

 مجتمع یحترم كرامتھم.ن.
تتمثل رؤیتنا في نشر ثقافة احترام حقوق اإلنسان حتى نتمكن من إنشاء مجتمع ال یوجد فیھ تمییز على 

أساس التوجھ الجنسي والھویة الجندریة والتعبیرالجندري وخصائص الجنس ، مجتمع یحمي كرامة 
 افراده ویحتفي باالختالف وفیھ الحب والتعبیر عن الھویة لیس جریمة.

 
 :حلم

 
عیة حلم في بیروت (لبنان) كأول منظمة في العالم العربي التي تعمل على حقوق مجتمع تأسست جم

. مھمتنا ھي قیادة نضال سلمي في لبنان ومنطقة الشرق األوسط وشمال 2004المیم عین منذ سنة 
منھا المثلیین/ات، مزدوجي  –أفریقیا من أجل تحریر كل من الھویات الجنسیة والجندریة الغیر نمطیة 

وحمایتھم/ن  –لمیول الجنسي، ثنائیي الجنس، العابرین/ات، وغیرھم/ن من أطیاف مجتمع المیم عین ا
من كل االنتھاكات الشخصیة والجماعیة التي تمس بحقوقھم/ن المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة 

 واالجتماعیة والثقافیة.
 
 

ناصرة، باإلضافة الى تقدیم خدمات ألفراد تعمل حلم حالیاً على عدٍد من المشاریع والحمالت المتعلقة بالم
مجتمع المیم عین (في لبنان في الدرجة األولى)، منھا إدارة الحاالت القانونیة او غیرھا، االستجابة الى 
حاالت الطوارئ، الدعم القانوني، المساعدات النفسیة، وغیرھا من الخدمات. وبجانب ذلك، نحافظ على 

لجمیع األعضاء والمتطوعین/ات والزائرین/ات. فالمركز االجتماعي مركز اجتماعي وھو مساحة آمن  
لیس فقط مساحة آمنة تُنشأ فیھا النشاطات والمناسبات الشھریة، بل ھو أیضاً مركز للناشطین/ات 
والمناضلین/ات الكویر الذین/اللواتي یشاركون/ن نضال ورؤیة جمعیة حلم ویریدون/ن االنضمام 

 إلیھا.   
 

تنا في تمكین رّواد مجتمع المیم عین من جمیع مناحي الحیاة ودعمھم/ن في قیادة وتتأّصل مھمّ 
حریاتھم/ن الجندریة والجنسیة. لذلك نعتمد على مقاربات شعبیة واجتماعیة التي تعّزز سیاسة التنّوع 

  كنقطة قوة ولیس ضعف.
 
 

Haven For Artists : 
عند تقاطع الفن والنشاط االجتماعي، تجمع بین "ھایفن فور أرتیستس" ھي منظمة غیر ربحیة تعمل 

األسالیب اإلبداعیة واإلنسانیة لتنمیة مساحة آمنة لتبادل المعلومات واألدوات والمھارات من أجل فضاء 
 أفضل.

  



HFAتؤمن  أن الفن یشرح العدید من القضایا المعقدة بطریقة قابلة لإلدراك لجمھور كبیر ومتنوع  
تحقیقا لھذه الغایة، تربط وبطریقة غیر تصادمیة.  HFA الفنون من الشرق األوسط بمجموعات تعنى  

بالدعوة وناشطات/ین ومنظمات غیر حكومیة تسعى إلى تعزیز حقوق اإلنسان، وال سیما فیما یخّص 
عین.-النساء ومجتمع المیم  

  
 نستضیف/ننتج:

 ●المعارض المرئیة
الموسیقیة والتجمعات الفنیةالمھرجانات والحفالت   ● 

 ●الموائد المستدیرة وورش العمل والمنتدیات اإلبداعیة 
 ●الجوانب الفنیة للحمالت والفعالیات اإلنسانیة

 
 

 
 

AFE : 
المؤسسة العربیة للحریات والمساواة ھي منظمة غیر حكومیة مسجلة رسمیًا، ومقرھا بیروت، لبنان. 

حصریًا على الدول العربیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیاتركز جھودھا   
تدعم المؤسسة العربیة للحریات والمساواة المجموعات والمنظمات الناشطة الشعبیة (الشركاء اإلقلیمیون) 

التي تعمل على مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي والصحة 
مؤسسة العربیة للحریات والمساواة مجموعة كاملة من الفرص للشركاء اإلقلیمیینالجنسیة. تقدم ال . 

  
إرادتنا ھي أن یكون لدینا مجتمع مدني قوي، مستقل عن الضغوط السیاسیة والمالیة، وحر في القیام بعملھ 

لمواطنة في مجال المساواة والحریات وحقوق اإلنسان في بیئة آمنة. بناء مجتمع یتمتع بإحساس قوي با
 .واالنتماء، ال یمیز في نضالھ من أجل حقوق شعبھ، من أجل التغییر، وال یخشى إحداث ھذه التغییرات
تتمثل مھمة المؤسسة العربیة للحریات والمساواة في تشجیع ودعم نشطاء/ات حقوق التمكین الجسدي 

والجنسي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا في عملھم/ن من خالل بناء قدراتھم/ن  والجنساني
       .وتمویل النشطاء لتنظیم أنفسھم/ن وتقدیم الدعم الطارئ للنشطاء/ات عند الحاجة

 
 

    

 أطیاف:

بالتقاطعیة ، نؤمن 2017مجموعة كویـریّة إعالمیة ناطقة بالعربیة تأسست في شھر یولیو من عام 
والنضال من خالل العمل اإلعالمي المختلف، كما نؤمن بأھمیة بناء خطاب إعالمي كویرّي نابع من 

السیاق المحلي/اإلقلیمي، یعمل علیھ أفراد من مختلف فئات المجتمع الكویرّي وال نمطیة الھویات 
مختلفة المناھضة لمختلفي والمظھر، كما نؤمن بأھمیة المناصرة مــن أجل وقف الخطابات اإلعالمیة ال



التوجھات والخصائص الجنسیة والھویات الجندریة التي تحض على الكراھیة والشحن المؤدي إلى 
.العنف وترسیخ الرفض والمعلومات المغلوطة  

 

 
 

 
 
 
 


