
 

   تعددية الخصائص الجنسيةالجنس  و  الميلوثنائية الجنس  والعبور لمناهضة رهاب المثلية الجنسية   العالم  بمناسبة اليوم 
 
، ف

ك بدعم    17 كاء الوطنيون/ات والدوليون/ات بشكل مشتر أيار/مايو،  تتعهد الدول األعضاء واألمم المتحدة والمنظمات والشر

  لبنان. 
 
  جميع أنحاء العالم، وف

 
ف بحياة وحقوق  للشعار العالم    إحياء  مجتمع الميم عي   + ف ، "أجسادنا، حياتنا، حقوقنا"، نعتر

األعمار واألعراق والجنسيات والقدرات واألوضاع   من مختلف الجندرية األشخاص من مختلف الخلفيات الجنسية والهويات 

 القانونية. 

  لبنان باألزمات 
 
، يواجه األشخ المتتاليةبينما تتأثر جميع المجتمعات ف

ً
  تواجه البالد حاليا

مكامن  اص من مجتمع الميم عي   + التر

   استثنائية  ضعف
  ظلت . عىل الرغم من التحديات الهائلة، الممارسان بحقهم والممنهج وحادة بسبب التميت   والتهميش التاريخ 

  هذا المجال ظّل و مجتمعات مجتمع الميم عي   + 
  طليعة الناشطون ف 

/اتف    فعلوا/نكما   – باستعادة حقوق اإلنسان  المطالبي  

/ات لمعالجة هذه القضايا. لقد قدموا/ن المساعدة اإلنسانية الطارئة   - لعقود من الزمن /ات ووطنيي   كاء دوليي   وتعاونوا/ن مع شر

   يطالبون/تطالي   كّن / كانوا ، بينما  الملحة خدمات الحماية والخدمات االجتماعية و 
 بحقوق متساوية من المسؤولون/ات ف 

ً
أيضا

  أثناء ذلك، الحكومة. 
، واالنخراط مع الرأي العام والسياسات من خالل المنارصة سيةالسيا تسهيل العمل والمشاركةواصلوا  ف 

م إنشاء  تلقد  المعرفة بقضايا العدالة االجتماعية.  نطاق  والحمالت االجتماعية، لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، وتوسيع

  لبنان عام 
، جمعت العديد من الدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات  2021مجموعة عمل مجتمع الميم العي   + ف 

 التخاذ إجراءات موحدة
ً
  هذا الشأن الوطنية والدولية معا

 . ف 

 

  اإلعالن العالم  لحقوق اإلنسان و  بحسب ما هو 
ام العالم  لألمم المتحدة بعدمبموجب منصوص عليه ف   ، إهمال أحد  االلتر 

 

  ضمان  ●
عىل أساس التوجهات الجنسية  بحقهم  التميت   عدم تدخالتنا وخدماتنا لجميع األشخاص و  شموليةسنستمر ف 

ات الجندرية والخصائص الجنسية المتنوعة.   والهويات والتعبت 

  الجه الجهات المعنيةوجميع اللبنانية حن عىل استعداد لمساعدة الحكومة ن ●
لتعزيز حقوق  ة المبذولة د الجماعيو ف 

 مجتمعات الميم عي   +. 

ع  الال نؤكد أن  ●
ُ
 مساواة واالنتهاكات ضد األشخاص من مجتمع الميم عي   + ت

ّ
  تتطلب اهتمامنا   د

قضايا حقوق اإلنسان التر

 تعبئة جميع الموارد الالزمة؛ كما تستوجب  وعملنا،  

كت   بشكل خاص عىل منظمات الميم   ●
+، مع التر نتعهد بالحفاظ عىل الموارد أو زيادتها ودعم قضايا مجتمع الميم عي  

  ال تزال عي   + اللبنانية، 
  األفضل التر

 
 عات وأولوياتها واالستجابة لها؛لتحديد احتياجات المجتممكانة

  هذا الوقت الحرج  ●
  وف 

م بتشي    ع ف  ة لبنان، نلتر   .الجهود لتحسي   حقوق ورفاهية أفراد مجتمع الميم العي   + وتت 

 

 

  

 

 


