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 موّحد لألمم المتحدة في لبنان بیان 
وتعّدد الخصائص الجنسیة  المثلیة الجنسیةضّد كراھیة أفعال الالدولي لمناھضة في الیوم 

  والعبور الجندري
  وازدواجیة المیل الجنسي

2021أیار/مایو  17بیروت،   
 
 

المثلیة الجنسیة وتعدّد الخصائص الجنسیة والعبور   ضدّ كراھیة ال أفعالالیوم الدولي لمناھضة  بمناسبة
  مع  تضامنھا عن للتعبیراألمم المتحدة وشركاؤھا ھذه المناسبة  تغتنمأیار/مایو،  17 في الذي یُحتفل بھ  ،الجندري

 .1ةاألشخاص ذوي/ات التوجھات الجنسیة والھویات والتعبیرات الجندریة والخصائص الجنسیة المتنوع
 

  ، بما في ذلك جائحة المتراكمة التي عصفت بلبنانألزمات االقتصادیة والسیاسیة واإلنسانیة لقد أدّت ا
 األشخاص ذوي/ات و+  مجتمع المیم عین ھشاشة، إلى تفاقم ینرلمدمّ انفجاَري مرفأ بیروت او 19-كوفید 

في العنف القائم على   املحوظً ارتفاًعا تشھد فھذه المجتمعات   2.المتنّوعة في لبنانوالجندریة  التوجھات الجنسیة
 التحرش حاالت من  ن/ ھمخوفف  3.النوع االجتماعي، مثل العنف المنزلي واالستغالل الجنسي والتھدیدات بالقتل

، یؤدیان إلى + مجتمع المیم عینلالمساحات الصدیقة قلّص وت ،في األماكن العامةلھا  ن/ التي یمكن أن یتعّرضوا
 ات /المثلیین المماَرس بحّق ساھم التمییز ھذا وقد   4العقلیة. ن/ تھمتدھور صحإلى االجتماعي و ن/ھم عزل
  5.ن/بینھم  د وانعدام األمن الغذائيالبطالة والتشرّ معدالت ارتفاع ب عابرین/ات وال

 
بنان الوطني الثالث لل تقریرالالتوصیات الواردة في  تطبیقتؤكد األمم المتحدة على أھمیة بناًء علیھ، 

بقضایا  الخاصة ، ال سیما تلك )2021الصادر في كانون الثاني/ ینایر والستعراض الدوري الشامل (ضمن آلیة ا 
 تعاود كما    ،6األشخاص ذوي/ات التوجھات الجنسیة والھویات والتعبیرات الجندریة والخصائص الجنسیة المتنوعة 

األمم المتحدة وشركائھا  ھیئات تتعھد جمیع  علیھ،و. مجتمع المیم عین +اسخ بدعم احتیاجات أفراد التزامھا الرّ 
 بما یلي: 

 
 

" مجتمع المیم عین + وذوي/ات التوجھات والھویات الجندریة المتنوعة" مصطلًحا أكثر شموالً یصف األشخاص من مختلف األجناس یعتبر مصطلح  1
باإلضافة إلى األقلیات  (+LGBTIQو LGBTIو LGBT) +والھویات الجندریة المتنوعة. ومن بین المصطلحات المختلفة المعتمدة ھي: مجتمع المیم عین

 .الجنسیة والجندریة
2;.  people-lgbt-including-vulnerable-aid-19-covid-https://www.hrw.org/news/2020/04/16/lebanons  
3-review-annual-system-management-information-violence-based-https://lebanon.unfpa.org/en/publications/gender 
 2020 
4-port-beirut-the-of-analysis-gender-library/publications/2020/10/rapid-https://arabstates.unwomen.org/en/digital 
 sionexplo 
5 lebanon-19-covid-on-alert-library/publications/2020/04/gender-arabstates.unwomen.org/en/digitalhttps://  
6  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LBIndex.aspx  

http://www.un.org.lb/
https://www.hrw.org/news/2020/04/16/lebanons-covid-19-aid-vulnerable-including-lgbt-people
https://lebanon.unfpa.org/en/publications/gender-based-violence-information-management-system-annual-review-2020
https://lebanon.unfpa.org/en/publications/gender-based-violence-information-management-system-annual-review-2020
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/10/rapid-gender-analysis-of-the-beirut-port-explosion
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/10/rapid-gender-analysis-of-the-beirut-port-explosion
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-lebanon
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LBIndex.aspx
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مجتمع المیم عین   د نھًجا منھجیًا لدمج حقوقتحدّ ، بحیث مجتمع المیم عین +خاصة ب استراتیجیةوضع   •
  االستجابة المعنیة ب برامج الوخطط الي جمیع ، ف+ وذوي/ات التوجھات والھویات الجندریة المتنوعة

 في لبنان.  لألزمات 

 الحقوق الجنسیة والجسدیة.والمنظمات التي تجتمع في سبیل ضمان ضمان حمایة المجموعات   •
یحافظ على التزامھ  )  3RF(والمعروف بالـ التأكد من أن إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار في لبنان   •

جتماعي واالقتصادي  التعافي االخالل فترة    ن/ مودعمھ   ،عین+بالوصول إلى احتیاجات أفراد مجتمع المیم  
   7في لبنان.

ألشخاص  با الخاصة متعددة القطاعات التي تستھدف االحتیاجات الاالستمرار في توسیع نطاق الخدمات  •
ألفراد ال سیما ا،  وذوي/ات التوجھات والھویات الجندریة المتنوعةمجتمع المیم عین +  األكثر تھمیًشا من  

 .العابرین/ات جندریًا
من قانون   533و  532و  531و  526و  521و  534إلغاء المواد في سبیل دعم جھود المناصرة  •

التوجھات ذوي/ات التي تمیّز بحّق األفراد العقوبات اللبناني، والتي تُستخدم لتجریم العالقات المثلیة و
 .والھویات الجندریة المتنوعة 

فیما یتعلق   ،الفھم غیر الثنائي للنوع االجتماعي رالسیاسات واإلجراءات التي تأخذ في االعتبا سنّ  •
 بالوصول إلى الخدمات الحكومیة وغیر الحكومیة. 

على بطاقات   (الجندر) یسمح لألفراد العابرین والعابرات بتعدیل النوع االجتماعي الدعوة إلى تشریعٍ  ●
 .من/ الھویة واألوراق الرسمیة الخاصة بھ

دعم الجھود المبذولة لمنع االعتقال واالحتجاز التعسفیین لألفراد العابرین والعابرات واألفراد غیر  ●
والعمال المھاجرین أو العامالت  لالجئات في لبنان، وخاصة الالجئین وا المنضبطین/ات جندریًا

 .القانوني ن/ من الفئات المھمشة بسبب وضعھم ن/وغیرھم  ،المھاجرات 
 

األشخاص ذوي/ات  حقوق  الذي توفره األمم المتحدة ل  المسبق والمتواصلدعم  التستند ھذه االلتزامات إلى  
خالل 8 . +ومجتمع المیم عین الجنسیة المتنوعةالتوجھات الجنسیة والھویات والتعبیرات الجندریة والخصائص 

 :العام الماضي، قامت األمم المتحدة وشركاؤھا في لبنان بما یلي
 

 
7https://w س-framework-reconstruction-recovery-reform-ww.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon
  3rf 
دولة عضًوا رسالة إلى  15، أرسلت 2020الدولي لمناھضة كراھیة المثلیة الجنسیة ومغایرة الھویة الجنسانیة وازدواجیة المیل الجنسي اعترافًا بالیوم  8

لى تحسین . رّداً على ذلك، أعلنت األمم المتحدة التزامھا بالعمل ع+األمم المتحدة في لبنان، تدعو إلى المزید من االھتمام بحقوق أفراد مجتمع المیم عین
response-lebanon-un-https://lebanon.un.org/en/126242-:الجندریة المتنوعة + وذوي/ات التوجھات والھویات مجتمع المیم عینحقوق وحیاة 

. rights-support-partners-and-nations-united-addressed-statement-idahobit 

http://www.un.org.lb/
https://w%D8%B3ww.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-reform-recovery-reconstruction-framework-3rf
https://w%D8%B3ww.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-reform-recovery-reconstruction-framework-3rf
https://w%D8%B3ww.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-reform-recovery-reconstruction-framework-3rf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flebanon.un.org%2Fen%2F126242-un-lebanon-response-idahobit-statement-addressed-united-nations-and-partners-support-rights&data=04%7C01%7Cclaire.wilson%40unwomen.org%7C76662003afe14be916a208d90f07fba5%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637557349255799314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FTvG2s8UIbMOaZl7Yaxhypd31N9IIYgB4t%2F587NFmnM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flebanon.un.org%2Fen%2F126242-un-lebanon-response-idahobit-statement-addressed-united-nations-and-partners-support-rights&data=04%7C01%7Cclaire.wilson%40unwomen.org%7C76662003afe14be916a208d90f07fba5%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637557349255799314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FTvG2s8UIbMOaZl7Yaxhypd31N9IIYgB4t%2F587NFmnM%3D&reserved=0


                                                                                                                                                                                                                                                                           
  
                                                   
                                                                  

 

          

 
     UN House, ESCWA, Riad El-Solh Street, Nejmeh, Beirut, Lebanon 
     Telephone: +961 1 978595    Fax:  Registry: +961 1 981510  Fax:  Communications Unit: +961 1 978405 
     E-mail: unrco.lebanon@un.org  – Home Page: www.un.org.lb 

 

األشخاص ذوي/ات التوجھات الجنسیة والھویات والتعبیرات الجندریة والخصائص  حمایة وإدراج  •
اإلنسانیة، مع تمثیل منظمات مجتمع  كمجموعة مستھدفة في تنفیذ خطط االستجابة  الجنسیة المتنوعة

 .التنسیق المشتركة بین الوكاالت  ھیكلیات في  +المیم عین 
لألشخاص ذوي/ات التوجھات الجنسیة  ضمان تدخالت الحمایة المنقذة للحیاة والخدمات الصحیة  ●

 ، بما في ذلك الناجین والناجیات منوالھویات والتعبیرات الجندریة والخصائص الجنسیة المتنوعة
 .العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي

توفیر المساعدة النقدیة ودعم سبل العیش للتخفیف من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة الشدیدة على  ●
 .األشخاص ذوي/ات التوجھات الجنسیة والھویات والتعبیرات الجندریة والخصائص الجنسیة المتنوعة

میین وغیر الحكومیین لدراسة سجل لبنان في مجال حقوق اإلنسان  الحكو الجھات المعنیة مندعوة  ●
   .2020 في البلد في تقریر المراجعة الدوریة الشاملة للبنان في +المتعلق بحقوق مجتمع المیم عین

األشخاص ذوي/ات التوجھات الجنسیة والھویات والتعبیرات الجندریة والخصائص  التشاور مع  ●
 البرامج ، لدمج (الحاجات والفجوات) في والمنظمات حول االحتیاجات والفجوات   الجنسیة المتنوعة

 .المستجیبة للنوع االجتماعي
 .بالموارد المالیة  +دعم منظمات مجتمع المیم عین ●
األشخاص ذوي/ات التوجھات الجنسیة والھویات والتعبیرات المساھمة في التقییمات والبحوث حول  ●

 .الخاصة ن/ لبناء قاعدة أدلة حول السكان واحتیاجاتھم  المتنوعة الجندریة والخصائص الجنسیة
 

وإقراراً بوالیتھا العالمیة المتمثلة بعدم استثناء أحد، تؤكد األمم المتحدة التزامھا الراسخ بالعمل من أجل 
لألشخاص ذوي/ات التوجھات الجنسیة والھویات والتعبیرات الجندریة  ضمان الحمایة والحقوق والرفاه 

  ن.في لبنا والخصائص الجنسیة المتنوعة
 

http://www.un.org.lb/

