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Throughout the last two years, Lebanon 
has struggled through many compounded 
crises’ that vary in nature, be it the August 
4th Beirut Blast, the financial crisis and 
currency devaluation of 3200%, or the 
fuel and medicine shortages with little to 
no availability. 

Following this deterioration of the overall 
situation, an assessment was conducted 
to evaluate the critical living conditions 
of the LGBTIQ+ community in Beirut, 
Lebanon. The results revealed that 18% 
of the community has no access to formal 
education. 

When it comes to health, 100% of 
the respondents do not go for routine 
checkups, and 22.8% do not go to 
the doctor even when necessary. The 
majority of the respondents (53.9%) do 
not feel safe from physical attacks in their 
neighborhood, and 1 in 2 respondents are 
at perceived SGBV risk.

While 76% of the respondents reported 
a food consumption score between 
borderline and poor and 47% of the 
respondents did not have enough access 
to safe drinking water. The majority of 
the LGBTIQ+ community is unemployed, 
with an unemployment rate in the sample 
of 62.8%. These findings show a clear 
need and urgent needs response, in more 
assessment-based aid programs, as well 
as the urgency to find a political solution 
to the economic crisis. 

من  لبنان  عانى  املاضيني،  العامني  مدى  على 
عن  واملختلفة  املتفاقمة  األزمات  من  العديد 
من  الرابع  انفجار  كان  سواء  البعض،  بعضها 
آب يف بيروت، أو األزمة املالية وانخفاض قيمة 
العملة بنسبة ٣٢٠٠٪، أو نقص الوقود واألدوية 

مع قلة توافرها أو انعدامها متاماً.

عقب التدهور يف الوضع العام هذا، مت إجراء 
تقييم للظروف املعيشية احلرجة ملجتمع امليم-
عني يف بيروت، لبنان. أظهرت النتائج أن ١٨٪ 
من أفراد املجتمع ليس بإمكانهن/م احلصول 

على تعليم رسمي.

من   ٪١٠٠ فإن  بالصحة،  األمر  يتعلق  عندما 
يذهبون/تذهنب  ال  واملستجيبات  املستجيبني 
يذهبون/ ال  و٢٢.٨٪  روتينية،  لفحوصات 
الضرورة.  عند  حتى  الطبيب  إلى  تذهنب 
ال   )٪٥٣.٩( واملستجيبني  املستجيبات  غالبية 
يشعرن/يشعرون باألمان من الهجوم اجلسدي 
يف منطقتهن/م، و١ من كل ٢ من املستجيبني 
خلطر  ومعرضات  معرضون  واملستجيبات 

العنف اجلنسي واجلندري. 

املستجيبني  من   ٪٧٦ أفاد/ت  حني  يف 
الغذائي  االستهالك  معّدل  أن  واملستجيبات 
من  و٤٧٪  والفقير،  احلّدي  بني  يتأرجح 
لديهن/م  يكن  لم  واملستجيبني  املستجيبات 
للشرب. مجتمع  الصاحلة  املياه  يكفي من  ما 
مع  أغلبه،  يف  العمل  عن  عاطل  امليم-عني 
معدل بطالة يف العينة يبلغ ٦٢.٨٪. تظهر هذه 
النتائج حاجة واضحة واستجابة لالحتياجات 
الطارئة، يف املزيد من برامج املساعدة القائمة 
التقييم، وكذلك احلاجة الطارئة إليجاد  على 

حل سياسي لألزمة االقتصادية.
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The Yalla Care coalition reinvented itself after 
the August 4th Blast of 2020 to coordinate 
the emergency response and attempt to 
comprehensively support the LGBTIQA+ and 
marginalized communities; if one of us couldn’t 
help, another one surely could. We expanded 
our services and coordinated to establish a 
network where each organization was able to 
provide different services.

It is our responsibility to listen, assess, 
reflect, and coordinate in order to best serve 
our community and reach them. The goal 
is to establish an internal referral system, 
preventative strategies and response measures 
to assist in coordination and distribution.

Unfortunately, with the living conditions in 
Lebanon, we need to expect the unexpected 
while laying the foundation on a violent, 
unstable, arbitrary and oppressive system. 
Through working together, we hope to imagine 
and therein one day implement a network 
forged out of community, compassion and 
collaboration. 

Throughout the first year of the response -and 
having survived the blast itself along with our 
community- it was evident that the needs far 
outnumber the resources available to them. 
While the world struggled with the COVID-19 
pandemic, those living in Beirut were struck by 
history's third largest non-nuclear explosion, 
a 3200% devaluation of currency, a lengthy 
government deadlock, electricity blackouts, 
medicine and fuel shortages, and a violent and 
patriarchal system. 

Our community is suffering, this report is a 
call to action.

أعاد حتالف ياّل كير ابتكار نفسه بعد انفجار 
االستجابة  لتنسيق   2020 عام  آب  من  الرابع 
للطوارئ ومحاولة تقدمي الدعم الشامل ملجتمع 
امليم-عني؛ إذا لم يستطع أحدنا املساعدة، فال 

بّد أن يتمكن اآلخر من ذلك.
بيننا إلنشاء  ما  ونّسقنا  بتوسيع خدماتنا  قمنا 
على  خاللها  من  مؤسسة  كل  متّكنت  شبكة 

تقدمي خدمات مختلفة.

والتفكير  والتقييم  االستماع  مسؤولية  علينا 
والتنسيق من أجل خدمة مجتمعنا على أفضل 
نظام  إنشاء  هو  الهدف  إليه.  والوصول  وجه 
وتدابير  وقائية  واستراتيجيات  داخلي،  إحالة 

استجابة للمساعدة يف التنسيق والتوزيع.

لسوء احلظ، ومع الظروف املعيشية يف لبنان، 
علينا توقع ما هو غير متوقع ريثما نضع حجر 
أساس على نظام عنيف وغير مستقر وتعسفي 
وقمعي. نأمل من خالل العمل مًعا بأن نتخيل 
وننفذ يوًما ما شبكة محبوكة من املجتمع ومن 

التعاطف والتعاون.

أن  وبعد   - االستجابة  من  األول  العام  طوال 
جنونا من االنفجار نحن ومجتمعنا - كان من 
الواضح أن االحتياجات تفوق بكثير عدد املوارد 
جائحة  مع  يكافح  العالم  كان  بينما  املتاحة. 
يف  يعيشون  الذين  أولئك  أصيب   ،١٩- كوفيد 
بيروت بثالث أكبر انفجار غير نووي يف التاريخ، 
وانخفاض قيمة العملة بنسبة ٣٢٠٠٪، وغياب 
حكومي طويل، وانقطاع يف الكهرباء، ونقص يف 

األدوية والوقود، ونظام عنيف وأبوي.

مجتمعنا يعاني، هذا التقرير عبارة عن نداء 
للعمل.

 Foreword  كلمة افتتاحية
Dayna Ash, Executive Director of Haven 
for Artists 

داينا آش، مديرة تنفيذية لهايفن فور أرتستس
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Launched in May 2020, Yalla Care 
originally started as a fundraiser which 
grouped LGBTIQA+ organizations in 
Lebanon to fundraise in response to the 
community’s needs during the COVID-19 
pandemic. Since the blast of August 4th, 
2020, some of the same organizations, 
among a few newly formed initiatives 
came together under the same umbrella of 
Yalla Care to establish the comprehensive 
distributions and assessments of the 
LGBTIQ+ community’s needs.

The Yalla Care (YC) coalition is composed 
of 8 NGOs, who joined efforts post 
the August 4th Beirut explosion. The 
organizations provide services and 
advocate for the rights of LGBTIQ+ 
individuals in Lebanon.

Following the deterioration of the country’s 
situation and its impact on the LGBTIQ+ 
community (cf. Context below), the 
coalition formed to coordinate relief 
work. The coordination for a Gofundme 
fundraiser started with the beginning of 
the COVID outbreak in February 2020, 
and the launch of the fundraiser began 
in March 2020. The fundraiser counted 
mainly abroad to kickstart the relief work, 
and received great support. Eventually, a 
COVID grant was received in April 2020, 
and coordination started between Marsa, 
Skoun, SIDC, AFE, and MCoalition who 
work to provide vulnerable groups and 
key populations with basic needs such 
as food baskets and hygiene kits. Each 
organization compiled a database of their 
most vulnerable beneficiaries (inclusive of 
all marginalized communities).

مت إطالق ياّل كير يف مايو من عام 2020، وبدأت 
يف األصل كمشروع جمع التبرعات جمع منظمات 
امليم-عني يف لبنان للحصول على مساعدات تلّبي 
احتياجات املجتمع أثناء جائحة كوفيد-١٩. منذ 
انفجار 4 آب 2020، اجتمعت بعض من املنظمات 
املبادرات اجلديدة،  بينهم بعض من  نفسها، من 
حتت املظلة املوحدة ياّل كير للبدء بقيام توزيعات 
وتقييمات شاملة الحتياجات مجتمع امليم-عني.

منظمات   8 من   )YC( كير  ياّل  حتالف  يتألف 
غير حكومية جمعت جهودها بعد انفجار الرابع 
من آب يف بيروت. تقدم هذه املنظمات خدمات 
يف  امليم-عني  مجتمع  أفراد  حقوق  عن  وتدافع 

لبنان. 

مجتم  على  وتأثيره  البالد  وضع  تدهور  بعد 
تشكيل  مت  أدناه(،  السياق  )مراجعة  امليم-عني 
التنسيق  بدأ  اإلغاثة.  أعمال  لتنسيق  التحالف 
جلمع التبرعات من حملة Gofundme مع بداية 
وبدأ   ،2020 عام  من  فبراير  يف  كوفيد  تفشي 
 .2020 مارس  التبرعات يف  إطالق حملة جمع 
كان جمع التبرعات يشمل من يف اخلارج بشكل 
اإلغاثة، وحصل على دعم  أعمال  لبدء  أساسي 
يف  كوفيد  متويل  استالم  مت  النهاية،  يف  كبير. 
أبريل 2020، وبدأ التنسيق بني مرسى وسكون 
العربية  واملؤسسة  الصحية  العناية  وجمعية 
يعملون  الذين  امليم  وحتالف  واملساواة  للحريات 
املعنيني  والسكان  الضعيفة  الفئات  تزويد  على 
الطعام  سالل  مثل  األساسية  باالحتياجات 
ومستلزمات النظافة. قامت كل منظمة بتجميع 
قاعدة بيانات للمستفيدات/ين األكثر ضعفاً )مبا 

يف ذلك جميع املجتمعات املهمشة(.

1. About Yalla Care 
Coalition

١. عن حتالف يّل كير
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In parallel, in August 2020, Haven for 
Artists and Queer Relief Fund worked 
in tandem on August 4th explosion-
related relief such as but not limited to: 
cash assistance, shelters renovation and 
reconstruction, advanced rent assistance, 
shelter relocation, food security, medical 
intervention, surgeries and fundraising. 
Subsequently the Yalla Care coalition was 
initiated and included Haven for Artists, 
Marsa, Skoun, SIDC, AFE-Tayf, Queer 
Relief Fund, LebMash. 

مبحاذاة ذلك، يف أغسطس 2020، عمل صندوق 
كوير  مع  جنب  إلى  جنًبا  أرتستس  فور  هايفن 
ريليف فند على اإلغاثة املرتبطة بانفجار الرابع 
املأوى  وترميم  النقدية،  املساعدة  مثل:  آب  من 
ونقل  مسبقة،  إيجار  ومساعدات  البناء،  وإعادة 
الطبية،  واخلدمات  الغذائي،  واألمن  املأوى، 
والعمليات اجلراحية وجمع التبرعات. بعد ذلك، 
مت تأسيس حتالف ياّل كير الذي تضّمن هايفن 
العناية  وجمعية  وسكون  ومرسى  أرتستس  فور 
واملساواة  للحريات  العربية  واملؤسسة  الصحية 
الطبّية  واجلمعية  فند  ريليف  وكوير  )طيف( 

اللبنانية للصحة اجلنسية.
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Founded in 2011, Haven for Artists is a feminist cultural 
organization (NGO) based in Beirut. H4A has opened 2 
cultural and safe spaces for artists, activists, and advocates for 
freedom of expression and equality, while focusing on women’s 
and LBTQI rights. After the Blast, H4A mobilized and began 
emergency relief varying from food assistance, to shelter, rent, 
medical bills and hygiene kits.  

"هايفن فور أرتستس" هي منظمة غير ربحية، نسوية كويرية متخصصة 
مساحتني  هايفن  فتحت  لبنان.   - بيروت  يف  مقرها  اجلميلة،  بالفنون 
حرية  عن  واملدافعات/ين  والنشطاء  للفنانيات/ن  وآمنتني  ثقافيتني 
التعبير واملساواة، مع التركيز على حقوق املرأة وحقوق مجتمع امليم. بعد 
االنفجار، حتّركت هايفن وبدأت اإلغاثة الطارئة التي تتوزع بني املساعدة 

الغذائية إلى املأوى واإليجار والفواتير الطبية ومستلزمات النظافة.

Operating as a non-profit organization since February 2011, 
Marsa is a sexual health center based in Beirut, Lebanon.
Marsa provides confidential and anonymous services related 
to sexual and reproductive health. All services are provided to 
all in a friendly environment free of stigma and discrimination 
against age, sex, gender and sexual orientation.

سى هي مركز للصحة اجلنسية مقره بيروت، لبنان، ويعمل كمنظمة غير 
تتعلق  ومجهولة  سرية  خدمات  مرسى  تقدم   .٢٠١١ فبراير  منذ  ربحية 
بيئة  يف  للجميع  اخلدمات  جميع  وتقدم  واإلجنابية.  اجلنسية  بالصحة 
والتوجه  واجلنس  واجلنس  السن  ضد  والتمييز  الوصم  من  خالية  ودية 

اجلنسي.
Founded after the Beirut Port Blast, QRF, legally registered 
under the name Margin, is a group of activists from the queer 
community aiming to provide direct assistance and relief for 
the marginalized victims of the Beirut explosion.

تأسست مبادرة كوير ريليف فند بعد انفجار مرفأ بيروت، وهي مجموعة من 
النشطاء من مجتمع الكوير تهدف إلى تقدمي املساعدة واإلغاثة املباشرة 

لضحايا انفجار بيروت املهمشات/ين.
Founded on Sept. 4th 2012, LebMASH is a not-for-profit, 
non-governmental organization, registered in Lebanon, and 
governed by a board of directors that includes Lebanese 
health professionals based in Lebanon and the United States. 
LebMASH aims at advancing sexual and reproductive health 
for all individuals in Lebanon, with particular focus on LGBTIQ+ 
and other marginalized populations in Lebanon.

َسْت يف الرابع من أيلول/سبتمبر من عام 2014  ة تأَسّ سة غير حكومَيّ مؤَسّ
يف لبنان، يحكمها مجلس إدارٍة يضّم مختّصني/ات صحّيني/ات لبنانّيني/
الطّبّية  اجلمعّية  تعمل  املّتحدة.  والواليات  لبنان  يف  مقيمني/ات  ات 
التركيز  مع  ة  الصَحّ العدالة يف  اجلنسّية على حتقيق  للصّحة  اللبنانّية 
واملثلّيني  املثلّيات  مثل  شة  املهَمّ املجوعات  ة  وصَحّ اجلنسّية  الصحة  على 

ا يف لبنان. وثنائّيات وثنائّيي امليول اجلنسّية والعابرات والعابرين جندرًيّ
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Founded in 2009, the Arab Foundation for Freedoms and 
Equality’s mission is to encourage and support sexual health, 
sexuality gender and bodily rights movements in the Middle 
East and North Africa through capacity building, knowledge 
production, protection and advocacy.
جهودها  وتترّكز   ،٢٠٠٩ عام  واملساواة  ات  للحّرَيّ ة  العربَيّ سة  املؤَسّ تأسست 
ة يف الشرق  ة، واجلندر، واحلقوق اجلسدَيّ على تشجيع حركات اجلنسانَيّ
واالستجابة  املعرفة،  وإنتاج  القدرات،  بناء  عبر  أفريقيا  وشمال  األوسط 

لألمن واملناصرة.

Skoun aims to help people with addiction problems claim their 
lives by providing a nonjudgmental and caring environment of 
client-centered treatment and counseling. We deliver the tools 
and information necessary to reduce the harm caused by drug 
use and we advocate for drug policy change, increased public 
awareness and education regarding addiction.

تهدف سكون ملساعدة الناس الذين يعانون من مشاكل إدمان يدعي حياتهم 
من خلل توفير بيئة ال حتكم على األفراد والرعاية من العلج الذي يركز 
على العميل وتقدمي املشورة. نحن نسلم األدوات واملعلومات اللزمة للحد 
السياسات  تغيير  إلى  وندعو  املخدرات،  تعاطي  الناجمة عن  األضرار  من 

املخدراتية، وزيادة الوعي العام والتعليم فيما يتعلق باإلدمان.

SIDC is an NGO who commits to providing equitable access to 
healthcare and improves the quality of life of key populations in 
partnership with them through harm reduction and healthcare 
services, advocacy, networking, and capacity building for 
NGOs at the national and regional level.
جمعية العناية الصحية هي منظمة غير حكومية تلتزم بتوفير الوصول 
الرئيسيني  للسكان  احلياة  نوعية  وحتسني  الصحية  الرعاية  إلى  العادل 
الصحية،  والرعاية  الضرر  من  احلد  خدمات  خلل  من  معهم  بالشراكة 
غير  للمنظمات  القدرات  وبناء  التواصل،  شبكات  وانشاء  واملناصرة، 

احلكومية على املستويني الوطني واإلقليمي.

Founded by activists, legal and health experts in September 
2014, MOSAIC provides specialized and comprehensive 
services for marginalized groups, research and advocate for 
policy reform, develop knowledge and capacities on SOGIESC 
(Sexual Orientation & Gender Identity/Expressions, and Sex 
Characteristics) issues, and engage the societies in the fight 
against human rights violations, especially against LGBTIQ+ 
rights violations.

تأّسست "موزاييك" على يد مجموعة من الناشطني/ات واخلبراء/اخلبيرات 
القانونيني/ات والصحيني/ات، وهي تقّدم خدمات شاملة للفئات املهّمشة 
املعرفة  تعزيز  السياسات،  تغيير  أجل  من  املدافعة  األبحاث،  إنتاج  تشمل 
والقدرات حول مسائل تتعّلق بامليول اجلنسية والهوية اجلندرية، وإشراك 
املجتمعات يف مناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان، خاصة تلك التي تتعّلق 

بحقوق افراد مجتمع امليم-عني.
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The disintegration of the quality of life in Lebanon has disproportionately hit marginalized 
communities and has harshly affected all aspects of their living conditions. These 
marginalized communities include the LGBTIQ+ community, women and girls, migrant 
domestic workers, refugees and undocumented residents in Lebanon, people with 
disabilities, among others. The living conditions before the economic collapse and 
political deadlock were in abysmal conditions only to be acutely worsened by the 
systemic oppression and failure of the state institutions.

إن تفكك نوعية احلياة يف لبنان أضر بشكل غير متناسب باملجتمعات املهمشة وأثر بشدة على جميع 
والفتيات،  والنساء  امليم-عني،  املهمشة مجتمع  املجتمعات  تشمل هذه  املعيشية.  جوانب ظروفهم 
والعّمال والعاملت النازحني والنازحات، واللجئني/ات واملقيمني/ات غير املسجلني/ات يف لبنان، 
االنهيار  قبل  املعيشية  الظروف  كانت  غيرهم.  والكثير  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  واألشخاص 

االقتصادي 
واملأزق السياسي يف حال بائس، إلى أن ساء بشكل حاد بسبب القمع املنهجي وفشل مؤسسات الدولة

2. Context السياق
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Queer individuals in Lebanon have always 
been erased from the public space and 
have never been acknowledged as part 
of society, except in socially immoral and 
incriminating context. Lebanon is one 
of the countries where laws of colonial 
origins still criminalize individuals for their 
sexual orientations and gender identities 
(article 534 of the Penal Code criminalizes 
"sexual intercourse against nature”). The 
damage extends beyond the 534 code to 
the denial of protected right of assembly, 
higher risk of arrest and harassment, 
legal provisions1...  In fact, the prohibition 
against public indecency in the Penal 
Code is usually abused to further explain 
the arrests and detention of LGBTIQ+ 
individuals. This is further exacerbated 
by the fact that “those that are sentenced 
under Article 534 or other morality clauses 
subsequently face further marginalization 
as they are prohibited from voting based 
on the June 2017 electoral law, passed 
ahead of the May 2018 parliamentary 
elections.”2   

من  لبنان  يف  الكويريني  األفراد  محو  مت  لطاملا 
الفضاء العام ولم يتم االعتراف بهم أبًدا كجزء 
من املجتمع إال يف سياق غير أخالقي اجتماعًيا 
فيها  تزال  ال  التي  البلدان  من  لبنان  وجترميي. 
قوانني اخللفية االستعمارية جتّرم األفراد بسبب 
اجلندرية  وهوياتهن/م  اجلنسية  ميولهن/م 
)املادة ٥٣٤ من قانون العقوبات جترم "العالقات 
ما  إلى  الضرر  الطبيعة"(. وميتد  اجلنسية ضد 
بعد املادة ٥٣٤ واصاًل إلى إنكار احلق يف التجمع 
واملضايقات،  لالعتقاالت  أكبر  وتعّرض  اآلمن، 
يتم  ما  غالباً  الواقع،  يف  القانونية...  واألحكام 
منافاة  على  املفروض  احلظر  استخدام  إساءة 
اآلداب العامة يف قانون العقوبات لتبرير اعتقال 
واحتجاز أفراد مجتمع امليم-عني. يواجه أولئك 
الذين ُحكم عليهم مبوجب املادة ٥٣٤ أو غيرها من 
البنود األخالقية مزيًدا من التهميش حيث يُحظر 
بناًء على قانون االنتخابات يف  التصويت  عليهم 
االنتخابات  قبل  اقراره  مت  والذي   ،2017 يونيو 

البرملانية يف مايو 2018 ".

Stigma and criminalization
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Subsequently, not only are the LGBTIQ+ 
community excluded from any political 
representation, but more importantly, they 
are excluded from taking part in the decision-
making process and voting process in an 
institutional manner. Moreover, on a more 
social level, the political rights of trans* 
individuals are jeopardized by the difficulty 
of the process of changing one’s name and 
gender on their IDs3.  This extends beyond 
voting itself and in fact shapes the life of 
trans* individuals on many levels, such as 
employment, housing, access to health, 
leading to patterns of displacement, as 
well as arbitrary dismissals from work if the 
employer finds out about the employee’s 
gender identity. This goes beyond being a 
legal issue or one of legal papers. In fact, 
all the factors mentioned above are also 
shaped by societal discrimination, and the 
lack of acceptance of LGBTIQ+ individuals 
in general, and trans* individuals in 
specific. 
Women continue to face systemic 
discrimination with over 15 religious 
courts controlling all their civil matters 
from marriage to divorce, and inheritance 
all the while the pandemic has seen 
the rise of gender-based violence 
composing a double-barreled dead end 
for women seeking help. This is just one 
case out of the many critical conditions 
other communities face which also are 
interconnected since forms of oppression 
are often intersectional. 

وبعد، لم يتم استبعاد مجتمع امليم-عني من أي 
ذلك،  من  األهم  ولكن  فحسب،  سياسي  متثيل 
صنع  عملية  يف  املشاركة  من  مستبعدون  أنهم 
مؤسسية.  بطريقة  التصويت  وعملية  القرار 
عالوة على ذلك، وعلى مستوى اجتماعي أكثر، 
العابرين/ لألفراد  السياسية  احلقوق  تتعرض 
االسم  تغيير  عملية  بسبب صعوبة  للخطر  ات* 
واجلندر على بطاقات الهوية خاصتهن/م. ميتد 
بل  نفسه،  التصويت  من  أبعد  هو  ما  إلى  هذا 
العابرين/ األفراد  حياة  يحّرك  الواقع،  يف  اّنه، 
التوظيف  مثل  املستويات،  من  العديد  على  ات* 
واإلسكان واحلصول على الرعاية الصحية، مما 
يؤدي إلى أمناط من النزوح، فضاًل عن الفصل 
العمل  صاحب  اكتشف  إذا  العمل  من  التعسفي 
هوية املوظف/ة اجلندرية. فلم يعد األمر فقط 
قضية قانونية أو أمر أوراق قانونية. يف احلقيقة، 
املذكورة أعاله من خالل  العوامل  تتشكل جميع 
أفراد  قبول  وعدم  أيضاً،  املجتمعي  التمييز 
مجتمع امليم-عني بشكل عام، واألفراد العابرين/

ات* بشكل خاص.
ال تزال املرأة تواجه متييًزا منهجًيا مع أكثر من 
جميع  يف  تتحكم  دينية  محكمة  عشر  خمسة 
شؤونها املدنية من الزواج إلى الطالق وامليراث 
ارتفاًعا  الوباء  فيه  شهد  الذي  عينه  الوقت  يف 
يشكل طريًقا مسدوًدا  اجلندري مما  العنف  يف 
من اجلهتني للنساء اللواتي يطلنب املساعدة. هذه 
مجرد حالة واحدة من بني العديد من الظروف 
الطارئة التي تواجهها املجتمعات األخرى والتي 
هي أيًضا مترابطة ألن أشكال االضطهاد غالًبا 

ما تكون متقاطعة.
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Revolution الثورة 

Sporadic safe places have been created 
for queer people by members of the 
LGBTIQ+ community to exist outside the 
persecution and prejudice of society but 
those spaces have always been kept 
private from society. 

The October Revolution has offered 
a space for queer people to express 
themselves and be seen in public as part 
of society outside the usual prejudice and 
stereotypes. Queer activists have taken to 
the streets to make themselves heard as 
queer and proud, and thus reclaim their 
space in the public sphere. Chants like 
“The goal is to show that we exist” (Human 
Rights Watch, 2020), “We want to topple 
transphobia, it needs to go”, “Justice for 
everyone, this is our main demand”4 

have been reverberated in the streets in 
protests loudly and proudly5.  For the first 
time the prospect of deep societal change 
was seen as possible. Unfortunately, the 
revolution took a hit when the first cases of 
COVID-19 appeared in Lebanon and the 
pandemic regulations were implemented. 
The prospect of change swiftly got replaced 
with the prospect of survival.

مت إنشاء أماكن آمنة متفرقة لألشخاص الكوريني 
من قبل أفراد مجتمع امليم-عني لكي يتواجدوا/
املجتمع  يف  والتحيز  االضطهاد  خارج  يتواجدن 
ولكن لطاملا كانت هذه املساحات خاصة وبعيدة 

عن املجتمع.

لألشخاص  مساحة  تشرين  ثورة  أتاحت 
والتجّمع  أنفسهم/ن  عن  للتعبير  الكويريني/ات 
يف األماكن العامة كجزء من املجتمع وبعيًدا عن 
التحيز والقوالب النمطية املعتادة. نزل/ت نشطاء 
إلى الشوارع ليجعلن/وا  وناشطات كويريني/ات 
كويريات/ أنهم/ن  على  مسموعة  أصواتهم/ن 
استحواذ  إلعادة  حتّرك  يف  وفخورات/ون،  ون 
أصداء  ترددت  العام.  الفضاء  يف  مكانهن/م 
موجودات  أننا  إظهار  هو  "الهدف  مثل  هتافات 
ومجودون" )هيومن رايتس ووتش، 2020(، "بدنا 
للكل،  "العدالة  تفل"،  بدها  الترانسفوبيا  نسّقط 
بصوت  االحتجاجات  يف  الرئيسي"  مطلبنا  هذا 
عاٍل وبكل فخر. وولدت للمرة األولى نظرة إلى 
لسوء  جذري.  مجتمعي  تغيير  حدوث  احتمال 
اّول  تفّشي  بعد  لضربة  الثورة  تعرضت  احلظ، 
تعميم  مّت  وبعدما  لبنان  يف  كوفيد-١٩  حاالت 
إجراءات اجلائحة يف البالد، وسرعان ما تبّدلت 

احتمالية التغيير باحتمالية النجاة. 
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Lebanon is currently facing a myriad 
of socio-economic issues that have 
compounded to result in rapid deterioration 
of living conditions and quality of life 
for the majority of residents across the 
country. Following the financial crisis 
emerging in 2019 as a result of years of 
mismanagement and corruption within 
the country's main institutions including 
the Central Bank, the Lebanese currency 
has diminished in value by over 90%. 
Currently, the World Bank has dubbed the 
Lebanese crisis as the worst economic 
crisis anywhere in 150 years, while clearly 
calling it a “deliberate depression” caused 
by an inactive political elite. Currently the 
UN estimates a staggering 80% of the 
population are living below USD 2.3 per 
day, or below the poverty line.

Employment discrimination is one of the 
most common issues faced by people in 
the LGBTIQ+ community, most notably 
trans* individuals. Most jobs occupied by 
queer individuals are “low-income jobs 
in the informal sector, retail and service 
industries, and the gig economy”6 .This led 
to a rise in unemployment in members of the 
community. In other circumstances where 
the country is not going through a financial 
turmoil exacerbated by a pandemic, 
members of the LGBTIQ+ community 
would count on intercommunity support; 
however, this has become extremely 
difficult as marginalized communities are 
struggling to stay afloat.

Economic Crisis األزمة االقتصادية
القضايا  من  كبيراً  عدًدا  حالًيا  لبنان  يواجه 
مؤدية  تفاقمت،  التي  واالقتصادية  االجتماعية 
ونوعية  املعيشية  الظروف  تدهور سريع يف  إلى 
البالد.  أنحاء  جميع  يف  السكان  لغالبية  احلياة 
 2019 عام  يف  ظهرت  التي  املالية  األزمة  بعد 
داخل  والفساد  اإلدارة  سوء  من  سنوات  نتيجة 
املؤسسات الرئيسية يف البالد مبا يف ذلك البنك 
املركزي، تراجعت قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 
الدولي  البنك  وصف  احلالي،  الوقت  يف   .٪٩٠
اللبنانية بأنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ  األزمة 
"كساد  كحالة  بوضوح  وصفها  بينما  ١٥٠عاًما، 
نشطة.  غير  سياسية  نخبة  عن  ناجم  متعّمد" 
السكان  من   ٪٨٠ أن  حالًيا  املتحدة  األمم  تقدر 
يف  أمريكًيا  دوالًرا   ٢,٣ من  أقل  على  يعيشون 

اليوم، أو دون خط الفقر.

يعد التمييز يف العمل أحد أكثر املشكالت شيوًعا 
وعلى  امليم-عني،  مجتمع  أفراد  يواجّها  التي 
الوظائف  معظم  العابرين/ات.  األفراد  األخص 
"وظائف  هي  الكوير  األفراد  يشغلها  التي 
الرسمي، ويف  القطاع غير  الدخل يف  منخفضة 
األعمال  واقتصاد  واخلدمات،  السلع  مجال 
املستقلّة"، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بني 
أفراد املجتمع. قد يعتمد أعضاء مجتمع امليم-
عني على دعم مجتمعي يف ظروف أخرى حيث 
ال متر فيها الدولة بفوضى مالية متفاقمة بسبب 
حيث  للغاية  صعًبا  أصبح  هذا  لكن  اجلائحة، 
تكافح املجتمعات املهمشة للوقوف على قدميها. 
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In fact, in Oxfam’s policy brief on the queer 
community in Lebanon7, 101 participants 
were interviewed and “41% reported not 
being able to pay rent”. High unemployment 
rates, a saturated job market, coupled with 
anti-queer discrimination, and paralleled 
with the worsening economic crisis has 
led to many queer folks, especially trans 
women, to resort to survival transactional 
sex as their last financial resort8.  Sex work is 
criminalized in Lebanon, therefore adding 
yet another barrier to queer folks looking 
to survive, and devoid them yet again of 
a protection system which could protect 
them from violence in the field of sex work. 
This led to either the displacement of some 
individuals to unsafe housing, moving into 
communal housings which only put these 
individuals in more risk for contracting 
COVID-19, or led to homelessness.

All these factors, combined with the lack of 
access to mental health services, and the 
further deterioration of living conditions, 
has affected the LGBTIQA+ community's 
ability to seek mental and sexual health 
services. Most notably, the economic 
situation, compounded with the explosion 
and political deadlock, has heavily 
affected and reduced the capacities of 
health centers and further limited the 
affordability of the access to medications. 
It is important to mention that affordability 
is not the only issue, with the devaluation of 
the Lebanese pound, a significant number 
of pharmacies were either no longer able 
to import medication, or were hoarding 
them until the subsidies on medicine were 
removed.

أوكسفام  منظمة  سياسات  موجز  يف  وبعد، 
 101 لبنان، متت مقابلة  الكوير يف  حول مجتمع 
غير  أنهن/م   41٪ "أفاد  و  ومشاركة  مشارًكا 
قادرين/قادرات على دفع اإليجار". أدت معدالت 
البطالة املرتفعة، وسوق العمل املكتظ، إلى جانب 
التمييز ضد األفراد الكوير، وبالتوازي مع األزمة 
من  العديد  جلوء  إلى  املتفاقمة،  االقتصادية 
األفراد الكوير، وخاصة النساء عابرات اجلندر، 
يُجّرم  أخير.  مالي  كمالذ  اجلنسي  العمل  إلى 
العمل باجلنس يف لبنان، مما يضيف حاجًزا آخر 
أمام األفراد الكوير اللواتي/الذين تردن/يريدون 
العيش، ويجردهم/ن مرة أخرى من نظام حماية 
الناجت عن مجال  العنف  من  يقيهم/ن  أن  ميكن 
نزوح  إلى  إما  ذلك  أدى  وقد  باجلنس.  العمل 
واالنتقال  آمنة،  غير  مساكن  إلى  األفراد  بعض 
األفراد  يعرض هؤالء  إلى مساكن مشتركة مما 

خلطر اإلصابة بكوفيد-١٩، أو إلى التشرد.

إلى  انقطاع  مع  املتماشية  العوامل  هذه  كل 
الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، والتدهور 
أثرت على  املعيشية، قد  الظروف  املتصاعد يف 
قدرة مجتمع امليم-عني على البحث عن خدمات 
الوضع  وأبرزها  واجلنسية.  النفسية  الصحة 
واملأزق  االنفجار  مع  تفاقم  الذي  االقتصادي 
املراكز  على  كبير  بشكل  أّثر  والذي  السياسي، 
الصحية وقلل من قدراتها، كما قلل من القدرة 
من  األدوية.  على  احلصول  تكاليف  على حتمل 
املهم اإلشارة إلى أن القدرة على حتمل التكاليف 
ليست هي املشكلة الوحيدة، فمع انخفاض قيمة 
الليرة اللبنانية، لم يعد عدد كبير من الصيدليات 
قادراً على استيراد األدوية، الى جانب تخزينها 

ارتقاباً لرفع الدعم عن األدوية.
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 This leads to a fear from possible surges of 
STI pandemics. Sexual and Reproductive 
Health services are no longer available 
for the LGBTIQ+ community and thus 
this aspect of their general health has 
been negatively impacted and is being 
neglected.9

احملتمل  االنتشار  من  اخلوف  إلى  يؤدي  وهذا   
تعد خدمات  لم  املنقولة جنسياً.  العدوى  ألوبئة 
ملجتمع  متاحة  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 
من  اجلانب  هذا  على  بذلك  مؤثرة  امليم-عني، 

صحتهن/م العامة الذي أصبح مهماًل اآلن.
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In addition to losing the scarce safe 
spaces they had, the COVID-19 pandemic 
has forced individuals to return to their 
family households according to the 
2020 Rapid Gender Analysis Report by 
the UN Women10.  In fact, households 
are considered dangerous for gender 
non-conforming people because these 
places usually hold very strong and 
harmful gender-norms. The danger has 
been documented by the Rapid Gender 
Analysis report11:  trying to abide by these 
gender norms and erasing parts of their 
identity has led to an increase in emotional 
distress and abuse of the LGBTIQ+ 
community. In addition, women continue 
to face systemic discrimination with over 
15 religious courts controlling all their civil 
matters from marriage to divorce, and 
inheritance all the while the pandemic has 
seen the rise of gender-based violence 
composing a double-barreled dead end 
for women seeking help. This is just one 
case out of the many critical conditions 
other communities face which also are 
interconnected since forms of oppression 
are often intersectional. The Oxfam policy 
brief adds corroborating data on the 
worsening conditions of the LGBTIQA+ 
community: they surveyed 101 queer 
individuals to which 73% reported that the 
deteriorating living conditions impacted 
their psychological wellbeing, 48% reported 
that they do not have access to support 
systems, 41% could no longer afford rent, 
and 39% lost their safe spaces12. 

COVID-19 Pandemic جائحة كوفيد-١٩
القليلة،  اآلمنة  املساحات  فقدان  إلى  باإلضافة 
على  األفراد  كوفيد-١٩  جائحة  كذلك  أجبرت 
التحليل  لتقرير  وفًقا  أسرهم  منازل  إلى  العودة 
اجلندري السريع لعام 2020 الصادر عن هيئة 
األسر  تُعتبر  الواقع،  يف  للمرأة.  املتحدة  األمم 
املنصاعني/ات  غير  األشخاص  على  خطرة 
هذه  ألن  النمطي  اجلندرية  الهويات  لتقسيم 
جندرية  معايير  على  حتتوي  ما  عادة  األماكن 
شديدة القّوة واألذى. مت توثيق اخلطر من خالل 
محاولة  أدت  السريع:  اجلندري  التحليل  تقرير 
االلتزام بهذه املعايير اجلندرية ومحو أجزاء من 
هويتهن/م إلى زيادة االضطراب النفسي وإساءة 
ال  ذلك،  على  عالوة  امليم-عني.  مجتمع  معاملة 
تزال النساء تواجهن متييًزا منهجًيا مع أكثر من 
15 محكمة دينية تتحكم يف جميع شؤونهن املدنية 
من الزواج إلى الطالق وامليراث يف الوقت عينه 
الذي شهد فيه الوباء ارتفاًعا يف حاالت العنف 
اجلندري مما يشكل طريًقا مسدوًدا من اجلهتني 
للنساء اللواتي يطلنب املساعدة. هذه مجرد حالة 
الطارئة  الظروف  من  العديد  بني  من  واحدة 
هي  والتي  األخرى  املجتمعات  تواجهها  التي 
ما  غالًبا  االضطهاد  أشكال  ألن  مترابطة  أيًضا 
تكون متقاطعة. يضيف موجز سياسات منظمة 
األوضاع  تدهور  حول  داعمة  بيانات  أوكسفام 
أوكسفام  استطلعت  لقد  امليم-عني:  ملجتمع 
من   %٧٣ أفاد/ت  حيث  الكوير  أفراد  من   101
قد  النفسية  صحتهن/م  أن  املستطلعات/ين 
تأثرت سلباً وبشكل كبير نتيجة األزمة وأبلغن/وا 
٤٨٪ أنهن/م غير قادرات/ين على الوصول إلى 
الدعم، ٤١٪ لم يعد بإمكانهن/م تسديد اإليجار، 
املساحات  فقدن/وا  أنهن/م  قلن/قالوا  و٣٩٪ 

اآلمنة.
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The LGBTIQA+ community, which has to 
cope with the systemic discrimination and 
oppression, has been particularly affected 
by the Port Explosion which occurred on 
August 4th, 2020. Not only did LGBTIQ+ 
persons lose their houses and their jobs, 
but also access to the only few (and 
scarce) existing safe spaces. Among 
101 LGBTIQ+ individuals interviewed by 
Oxfam after the blast, 48% declare having 
no access to community space or support 
system13 . 

The traditional channels of dealing with 
trauma and abuse, such as governmental 
mental health services, family support, 
faith-based outlets, are not available 
to LGBTIQ+ individuals because of the 
discrimination against them. Indeed, 
the report has shown that the calls from 
LGBTIQ+ individuals expressing suicidal 
thoughts has increased during lockdown 
and following the explosion14.

The multilayered crises which followed 
have created impossible living conditions 
for the queer community in Lebanon. This 
report aims to assess the needs of the 
LGBTIQ+ members, which is crucial in 
order to ensure effective relief support.

Port Explosion انفجار املرفأ
لقد تأثر مجتم امليم-عني، الذي يتعني على أفراده 
باألخّص  املنهجي،  والقمع  التمييز  مع  التعامل 
عقب انفجار املرفأ الذي حدث يف الرابع من آب، 
2020. لم يفقد أفراد هذا املجتمع منازلهن/م 
ووظائفهن/م فحسب، بل فقدن/وا أيضاً الوصول 
إلى القلة القليلة )والنادرة( من املساحات اآلمنة 
املتوفرة. من بني ١٠١ من أفراد مجتمع امليم-عني 
بعد  أوكسفام  قابلتهن/م منظمة  والذين  اللواتي 
االنفجار، ٤٨% أبلغن/وا أنهن/م غير قادرات/

ين على الوصول إلى الدعم

ال تتوفر ألفراد مجتمع امليم-عني الطرق التقليدية 
املعاملة،  وسوء  النفسية  الصدمات  مع  للتعامل 
ودعم  النفسية احلكومية،  الصحة  مثل خدمات 
التمييز  بسبب  وذلك  الدينية،  واملراجع  األسرة، 
املكاملات  أن  التقرير  أظهر  وبالفعل،  ضدهن/م. 
الواردة من أفراد مجتمع امليم-عني للتعبير عن 
وبعد  اإلغالق  أثناء  زادت  قد  انتحارية  أفكار 

االنفجار.

ذلك  تلت  التي  الطبقات  املتعددة  األزمات  أدت 
للمجتمع  مستحيلة  معيشية  ظروف  خلق  إلى 
الكويري يف لبنان. يهدف هذا التقرير إلى تقييم 
بالغ  وهو  امليم-عني،  مجتمع  أعضاء  احتياجات 

األهمية لضمان دعم اإلغاثة الفعال
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3. Assessment, objectives & 
methodology 

أهداف ومنهجية التقييم
With the compounded crisis of COVID-19, 
financial free fall and the Beirut Port 
Blast, the Yalla Care Coalition intended to 
prepare a preventative strategy to alleviate 
some of the crushing weight of the local 
context. 

املالي  والسقوط  املتفاقمة  كوفيد-١٩  أزمة  مع 
احلر وانفجار مرفأ بيروت، أراد حتالف ياّل كير 
من  بعضاً  لتخفيف  وقائية  استراتيجية  إعداد 

العبء الساحق يف السياق احمللي.

الهدف العام هو تقييم االحتياجات الفعلية لسكان 
الكبرى  بيروت  منطقة  يف  امليم-عني  مجتمع 
أفراد  نحو  لبنان  من  مختلفة  وأجزاء   )GBA(
مجتمع امليم-عني أنفسهن/م هناك، وسبب ذلك 
بسبب  االنتقال  إلى  الكثيرون/ات  اضطرار  هو 
الظروف  بتدهور  يتعلق  فيما  خاصة  االنفجار؛ 
عن  نتحدث  عندما  واالقتصادية.  االجتماعية 
إلى نهج أكثر  الفعلية، فنحن نشير  االحتياجات 
شمولية ال يقّيم االحتياجات املادية فحسب، بل 
االحتياجات الطبية والنفسية واألمنية أيضاً، كما 

يتحدث عنها أفراد املجتمع أنفسهن/م.

يف  متعمق  بحث  تطوير  هي  احملددة  األهداف 
االحتياجات ونقاط ضعف مجتمع امليم-عني يف 

بيروت.

امليم- كير الحتياجات مجتمع  ياّل  تقييم  يتألف 
عني يف منطقة بيروت الكبرى )GBA( من جمع 

البيانات األولية ومراجعة البيانات الثانوية.

- يتكون جمع البيانات األولية من استطالعات 
على املستوى الفردي أجريت عبر منطقة بيروت 

الكبرى مبا يف ذلك جميع األحياء يف املدينة.

The Overall Objective is to assess the 
actual needs of the LGBTIQ+ population 
in the Greater Beirut Area (GBA) and 
varying parts of Lebanon from members 
of the LGBTIQA+ community themselves, 
as many had to relocate due to the blast; 
especially in relation to deteriorating 
socio-economic conditions. When we talk 
about actual needs, we are referring to a 
more holistic approach that assesses not 
only financial needs, but also medical, 
psychological, and protection needs, as 
vocalized by members of the community 
themselves. 

The Specific Objectives are to develop 
an in-depth analysis of the needs and 
vulnerabilities within Beirut's LGBTIQ+ 
population.

The Yalla Care LGBTIQ+ needs 
assessment in Beirut Greater Area (GBA) 
is composed of primary data collection 
and secondary data review. 

- Primary data collection consists of 
individual level surveys conducted across 
GBA inclusive of all neighborhoods in the 
city.
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A random sampling following a 
disproportionate network approach or 
snowball methodology was selected. 
The survey aimed to be statistically 
representative with a 95% confidence 
interval and +/-10% margin of error. Due 
to very limited data about the size and 
characteristics of the population of interest 
in the GBA, the total population size was 
estimated at 3,000.

A total of 493 surveys were collected to 
include a 15% buffer. Due to the database, 
through which these respondents were 
reached, including many beneficiaries 
who were affected by the Beirut blast; 
the surveys were filtered to only include 
individuals from the LGBTIQ+ community. 
This subsequently led to the sample 
decreasing to 310 respondents, however 
it is still one of the largest samples 
representing LGBTIQ+ individuals in the 
MENA region. 

Acting as proxies, Yalla Care coalition 
members ( seven NGOs) were used to 
reach respondents within the population; 
although the coalition is now formed 
of 8 organizations, at the period of the 
assessment, only 7 members contributed 
to the assessment. Assessments were 
conducted through a variety of tools 
including paper forms, KoBo digital forms, 
and google forms allowing for maximum 
reachability. Enumerators were trained on 
gender sensitivity, the survey form and how 
to conduct the assessment on the phone 
and in-person on the various platforms.

نهج  باتباع  عشوائية  عينات  أخذ  اختيار  مت 
متضاعفة  منهجية  أو  املتناسب  غير  الترابط 
)منهجية كرة اجلليد(. يهدف االستطالع إلى أن 
يكون متثيلًيا إحصائًيا بفاصل ثقة معدّله ٩٥٪ و 
+/- ١٠٪ هامش خطأ. بسبب البيانات احملدودة 
للغاية حول حجم وخصائص السكان املعنيني/ات 
يف منطقة بيروت الكبرى، ُقّدر احلجم اإلجمالي 

للسكان بثالثة أالف نسمة.

مت جمع ٤٩٣ استمارة لتشمل نسبة فاصلة تبلغ 
١٥ ٪. بفضل قاعدة البيانات التي مت من خاللها 
الوصول إلى املستجيبني/ات، مبا يف ذلك العديد 
من املستفيدين/ات الذين تضررن/وا من انفجار 
فقط  لتشمل  االستطالعات  تصفية  مت  بيروت؛ 
الحًقا  ذلك  أدى  امليم-عني  مجتمع  من  األفراد 
إلى انخفاض العينة إلى ٣١٠ مشاركة ومشاركاً، 
العينات  ومع ذلك فهي ال تزال واحدة من أكبر 
منطقة  يف  امليم-عني  مجتمع  أفراد  متثل  التي 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

بصفتهم حلقة وصل، مت استخدام أعضاء حتالف 
للوصول  غير حكومية(  منظمات  )سبع  كير  ياّل 
الرغم  على  السكان؛  من  املستجيبات/ين  إلى 
من أن التحالف يتكون اآلن من ثماني منظمات، 
أعضاء  سبع  ساهم  التقييم،  فترة  يف  أنه  إال 
التقييمات من  العملية. مت إجراء  فقط يف هذه 
خالل مجموعة متنوعة من األدوات مبا يف ذلك 
الرقمية،  كوبو  واستمارات  الورقية،  االستمارات 
واستمارات غوغل التي تتيح الى الوصول األكبر. 
مت تدريب جامعات وجامعي البيانات على احلذر 
جتاه التعبير اجلندري ومنوذج االستمارة وكيفية 
على  الهاتف  وعبر  شخصّياً  التقييم  إجراء 

املنصات بأنواعها.
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The population of interest selected for 
this assessment included members of 
the LGBTIQ+ community residing in the 
Greater Beirut Area (GBA). This report aims 
to draw main vulnerability trends within 
the queer community in GBA, as such the 
report includes insights disaggregated by 
gender identity.

In addition to the data displayed below it is 
worth mentioning that enumerators were 
trained to collect any sensitive feedback 
respondents voluntarily relayed. This data 
has been omitted from the report due to its 
sensitive nature. Specific protection risks 
were pre-identified and enumerators were 
trained to identify, flag, and, after requesting 
consent, safely refer the respondent to a 
safe server provider within the Yalla Care 
Coalition.

شملت العينة السكانية املعنية التي مت اختيارها 
لهذا التقييم أعضاء مجتمع امليم-عني املقيمني/
ات يف منطقة بيروت الكبرى)GBA(. يهدف هذا 
التقرير إلى حتديد اجتاهات الضعف الرئيسية 
داخل املجتمع الكويري يف منطقة بيروت الكبرى، 
حيث يتضمن هذا التقرير دالالت مصنفة حسب 

الهوية اجلندرية.

جتدر  أدناه،  املعروضة  البيانات  إلى  باإلضافة 
وجامعي  جامعات  تدريب  مت  أنه  إلى  اإلشارة 
حّساسة  مالحظات  أي  جمع  على  البيانات 
املستجيبني  قبل  من  طواعية  إحالتها  متت 
واملستجيبات. مت حذف هذه البيانات من التقرير 
مخاطر  حتديد  مت  احلساسة.  طبيعتها  بسبب 
جامعات  تدريب  ومت  مسبًقا  احملددة  احلماية 
وجامعي البيانات على حتديد وحتفيظ، ثم بعد 
املوافقة، إحالة املستجيب/ة بطريقة آمنة  طلب 
ياّل  لتحالف  تابع/ة  آمن/ة  خدمة  مزود/ة  إلى 

كير. 
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4. Results النتائج
a.Demographics الوحدات السكانية
A total of 310 respondents were reached. 
42.2% of the respondents identified as 
women, 52.2% as men, and 5.5% as 
non-binary. It is worth noting that the men 
subpopulation group might be easier 
to access, this is due to cis-presenting 
individual’s ability to access better 
mobility, as well as due to the increased 
interest of scientific literature in examining 
this category, making them more likely to 
take part in the assessment. This does not 
necessarily indicate a higher percentage 
of persons identifying as men in the 
LGBTIQ+ community within GBA.

مت  مشارك/ة.   ٣١٠ إجمالي  إلى  الوصول  مت 
حتديد ٤٢.٢ ٪ من املستجيبات على أنهن نساء، 
و٥٢.٢ ٪ رجال، و٥.٥ ٪ على أنهم غير  ثنائيِّات 
للهاوية اجلندرية. وجتدر اإلشارة إلى أن الوصول 
قد  الرجال  من  الفرعية  السكان  مجموعة  إلى 
ذو/ األفراد  قدرة  إلى  ذلك  ويعود  أسهل،  يكون 
إلى  الوصول  على  الجندرية  للهاوية  مماثلني  ذات 
املتزايد  االهتمام  بسبب  وكذلك  أفضل،  تنقل 
لألدبيات العلمية نحو البحث يف هذه الفئة، مما 
يزيد يف سهولة مشاركتهم/ن يف هذا التقييم. ال 
يشير هذا بالضرورة إلى نسبة مئوية أعلى من 
األشخاص الذين يُعرفون بأنهم رجال يف مجتمع 

امليم-عني داخل بيروت الكبرى. 

Fig.2 Gender identity distribution
الرسم البياني ٢: توزيع الهوية اجلندرية
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Fig.3 : Table depicting respondents’ gender identities
 الرسم البياني ٣: جدول يبنّي هوّيات املشاركات واملشاركني اجلندرية 
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It is worth noting that a significant 48.9% 
of the respondents within the sample 
frame reported having dependents. The 
average number of dependents is 1.4 
per responder, meaning the majority of 
respondents have at least one person 
that depends on them for basic needs and 
survival. Among the dependents, 15% 
are minors under the age of 18, while the 
majority are adult members, and a small 
group (5%) have elderly dependents. 
Additionally, it is worth noting that the rate 
of women dependents is double that of 
the men dependents within the adult and 
minor groups.

Dependents املعالون/ات

Figure 3: Respondents with dependents
الرسم البياني 3: املستجبات/ين ومن يعلن/ يعليون 

املستجيبني/ من   ٪٤٨.٩ أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
ات ضمن إطار العينة أفادوا بوجود من يعيلونه. 
يبلغ متوسط عدد املعالني ١.٤ لكل مستجيب/ة، 
لديهم  املستجيبات/ين  غالبية  أن  يعني  مما 
شخص واحد على األقل يعتمد عليهم يف تلبية 
االحتياجات األساسية والبقاء على قيد احلياة. 
من بني املعالني، ١٥٪ هم من القصر الذين تقل 
الغالبية  أن  حني  يف  عاًما،   ١٨ عن  أعمارهم 
هن/م أفراد بالغات/ون، ومجموعة صغيرة )٥٪( 
لديها معالون من كبار السن. باإلضافة إلى ذلك، 
جتدر اإلشارة إلى أن معدل املعالني من النساء 
هو ضعف معدل املعالني من الرجال ضمن فئتي 

البالغني والقصر.
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b.Education التعليم
In terms of education, it is worth noting 
that a staggering 18% of respondents 
reported no formal education highlighting 
key access issues to education within 
the LGBTIQ+ community, especially for 
those identifying as trans* (roughly 30%) 
community. Generally, the majority (over 
50%) have at least a high-school diploma 
or higher levels of education with 30% of 
the respondents holding higher education 
degrees (Bachelors +). Meanwhile, it is 
also evident that men15 members of the 
LGBTIQ+ community disproportionately 
have much greater access to higher 
education than other gender identities.

أن  إلى  املالحظة  جتدر  بالتعليم،  يتعلق  فيما 
املستجيبات/ين  من   ٪١٨ بلغت  صاعقة  نسبة 
رسمي  لتعليم  خضوعهن/م  بعدم  أفدن/أفادوا 
مّما يسلط الضوء على قضايا الرئيسية املتعلقة 
بالتعليم داخل مجتمع امليم-عني، خاصة بالنسبة 
كالعابرين/ات*  نفسه/ا  ت/يعّرف  من  إلى 
من  )أكثر  الغالبية  املجمل،  يف   .)٪٣٠ )حوالي 
٥٠٪( حاصالت/ون على شهادة الثانوية العامة 
كحد أدنى أو مستويات أعلى من التعليم مع ٣٠٪ 
العالي  التعليم  درجات  مع  املستجيبني/ات  من 
الواضح  من  عينه،  الوقت  ويف   .)+ )بكالوريوس 
امليم-عني  مجتمع  أعضاء  الرجال  أن  أيًضا 
الوصول  بإمكانية  متناسب  غير  بشكل  يتحلّون 
اجلندرية  الهويات  من  أكثر  العالي  التعليم  إلى 

األخرى.

Figure 4: Education level per gender
الرسم البياني ٤: مرحلة التعليم يف اجلندر الواحد
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c. Health
In terms of health, the main findings 
display a bleak reality where the LGBTIQ+ 
has catastrophically low access to 
services. Among the respondents 37.1% 
reported that they suffer from a chronic 
health condition. Almost half of the trans* 
members surveyed reported suffering 
from a chronic health condition.

الصحة

Despite this, the totality (100%) reported 
that they do not conduct regular doctor 
checkups significantly across all 
gender identities. When further asked 
if respondents would go to a doctor or 
medical facility when absolutely necessary, 
23% still reported they would not, citing 
the inability to cover medical expenses.

 )٪١٠٠( املجموع  أفاد  ذلك،  من  الرغم  على 
أنهن/م ال يجرون فحوصات طبية منتظمة بشكل 
ملحوظ عبر جميع الهويات اجلندرية. عندما مت 
إلى  سيذهنب/ون  كانوا/كن  إذا  عما  سؤالهن/م 
القصوى،  الضرورة  عند  طبي  مركز  أو  طبيب 
ذكر/ت ٢٣٪ أنهم/ن لن يذهنب/وا، مشيرين/ات 
إلى عدم قدرتهم/ن على تغطية النفقات الطبية.

Fig .5 Do you suffer from a chronic health condition? 
الرسم البياني 5: هل تعاني من حالة صحية مزمنة؟

Fig 6.1 Do you visit the doctor for routine checkups?
الرسم البياني 6.1: هل تذهنب/تذهبون إلى الطبيب من أجل فحصوات روتينية؟

الرئيسية  النتائج  تُظهر  بالصحة،  يتعلق  فيما 
حقيقة مّرة حيث يتحلّى أفراد مجتمع امليم-عيم 
بقدرة منخفضة بشكل كارثي على الوصول إلى 
اخلدمات. من بني املستجيبات/ين ٣٧.١٪ أفادوا 
بأنهن/م يعانون من حالة صحية مزمنة. أفاد ما 
الذين  العابرين/ات*  األفراد  نصف  من  يقرب 
يعانون  أنهم/ن  االستطالع  شملهم/ن  واللواتي 

من حالة صحية مزمنة.
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In terms of mental health, 24.9% reported 
seeing a mental health professional 
recently. Additionally, 6.5% reported that 
they are currently using or recovering from 
the use of psychoactive substances, with 
63.2% of this group reporting the need of 
medical and psychosocial support. 

عن   ٪٢٤.٩ أبلغ  النفسية،  بالصحة  يتعلق  فيما 
باإلضافة  نفسية مؤخًرا.  زيارة أخصائي صحة 
يستخدمن/ون  أنهم   ٪٦.٥ ذكر/ت  ذلك،  إلى 
نفسانّية  املواد  استخدام  من  حالًيا  يتعافون  أو 
املجموعة  هذه  من   ٪٦٣.٢ أفاد  حيث  املفعول، 

انهن/م باحلاجة إلى الدعم الطبي والنفسي.

Figure 7: Do you see a psychotherapist or a psychiatrist?
الرسم البياني ٧: هل تزرن/تزورون طبيب أو معالج نفسي؟

Figure 6.2: Do you visit when necessary?
الرسم البياني ٦.٢: هل تذهنب/تذهبون عند الضرورة؟
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When it comes to the use of Methods of 
Prevention (MoP) of STIs, almost half of 
the population (44.7%) reported that due 
to the financial and economic crisis, they 
have less to no access to condoms. 

الوقاية من  باستخدام طرق  األمر  يتعلق  عندما 
من  يقرب  ما  ذكر/ت  جنسياً،  املنقولة  العدوى 
نصف السكان )٤٤.٧٪( أنهن/م ال يحصلن/ون 
باألزمة  ذلك  ارتباط  وعن  الذكري  الواقي  على 

املالية واالقتصادية.

Fig.8: Has your contraception (MoP) use been affected by the market price?
الرسم البياني ٨: هل تأثرت عملية شراء ثم استخدام أدوات الوقاية اجلنسية بسعر 

السوق احلالي؟

COVID-19 Trends صيحات كوفيد-١٩
When it comes to taking the vaccine, 61.6% 
expressed willingness to take the vaccine, 
highlighting that a significant percentage 
within the LGBTIQ+ community are still 
hesitant to take the vaccine for reasons 
that vary may include efficacy, safety, 
accessibility, and personal protection. 

Figure 9: Would you take the COVID-19 vaccine if you had the chance
الرسم البياني ٩: هل ستأخذن/ون لقاح كوفيد-١٩ إن تّسنت لكن/م الفرصة؟

أعرب/ت  اللقاح،  بأخذ  األمر  يتعلّق  عندما 
٦١.٦٪ عن رغبتهن/م يف أخذ اللقاح، مسلطني/
مجتمع  داخل  كبيرة  نسبة  أن  على  الضوء  ات 
امليم-عني ال تزال مترددة يف أخذ اللقاح ألسباب 
مختلفة قد تتضّمن الفعالية، والسالمة، وإمكانية 

الوصول، واحلماية الشخصية.
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d. Protection احلماية
A quick look at the feedback reveals a dark 
reality related to safety, protection, and 
Gender-Based Violence (GBV). These 
vulnerabilities are especially exacerbated 
for the women and trans* communities. 
As displayed in the results below, these 
population groups often experience 
protection risks at least twice as much 
as other gender identities in the target 
population. 

تكشف نظرة سريعة على التعليقات عن حقيقة 
والعنف  واحلماية  بالسالمة  تتعلق  مظلمة 
بشكل  هذه  الضعف  نقاط  تتفاقم  اجلندري. 
الترانس*.  ومجتمعات  للنساء  بالنسبة  خاص 
كما يتبنّي يف النتائج أدناه، غالًبا ما تواجه هذه 
املجموعات السكانية مخاطر تتعلق باحلماية يف 
نسبة تبلغ يف أدناها ضعف ما تواجهه الهويات 

اجلندرية األخرى يف عينة السكان املستهدفة.

Figure 10: Residency status 
الرسم البياني 10: حال اإلقامة
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Safety & Security السالمة واألمن
Two questions were asked to reflect the 
perception of safety and security each 
of the respondents have within their 
neighborhood in the GBA. The first was 
related to feeling secure from physical 
attacks, and the second was related to 
verbal attacks. The results might not be 
shocking to many in the queer community, 
but they are nevertheless damning. The 
majority (54%) perceive that they are at 
risk of physical attacks within their own 
neighborhoods, with 58.4% reporting a 
perceived risk of verbal attacks.

مت طرح سؤالني ليعكسا مفهوم السالمة واألمن 
داخل منطقتهن/م  املستجيبات/ين  كل من  لدى 
ضمن منطقة بيروت الكبرى. األول يتعلق بالشعور 
باألمان من االعتداءات اجلسدية، والثاني يتعلق 
صادمة  النتائج  تكون  ال  قد  اللفظي.  بالهجوم 
لكنها مريعة  الكويري،  املجتمع  للكثيرين/ات يف 
معرضة  أنها   )٪٥٤( الغالبية  ترى  ذلك.  رغم 
خلطر االعتداءات اجلسدية داخل أحيائها، مع 
الهجوم  إفادة بوجود خطر واضح جّراء   ٪٥٨.٤

اللفظي.

A closer look into the data reveals that 
perhaps unsurprisingly, men reported 
feeling the safest amongst the gender 
groups, while the majority of women and 
trans* members were more likely to report 
the opposite.  In fact, 67% of trans women 
reported feeling unsafe from physical 
attacks in their neighborhood. When it 
comes to safety from verbal attacks, this 
number increases to reach 74% of trans 
women who do not feel safe in their 
neighborhoods.

ليس  أنه رمبا  البيانات  أعمق على  نظرة  كشف 
من املستغرب أن الرجال أفادوا بأنهم أكثر أماًنا 
بني الفئات اجلندرية، يف حني أن غالبية النساء 
لإلبالغ  عرضة  أكثر  كانت  الترانس*  واألفراد 
النساء  أفادت ٦٧٪ من  الواقع،  العكس. يف  عن 
من  األمان  بعدم  يشعرن  أنهن  اجلندر  عابرات 
يتعلق  عندما  منطقتهن.  الهجمات اجلسدية يف 
يرتفع  اللفظية،  الهجمات  من  بالسالمة  األمر 
النساء عابرات  إلى ٧٤٪ من  ليصل  الرقم  هذا 

اجلندر اللواتي ال يشعرن باألمان يف أحيائهن.

Fig.11: All gender groups “Do you feel safe and secure from physical attacks
within your neighborhood and city?”

الرسم البياني ١١: إلى جميع الفئات اجلندرية "هل تشعرن/ون باألمان من الهجمات 
32اجلسدية يف منطقتكن/م ومدينتكن/م؟"



Fig.11: All gender groups “Do you feel safe and secure from physical attacks
within your neighborhood and city?”

Figure 12: By gender “Do you feel safe and secure from physical attacks 
within your neighborhood and city?”

الرسم البياني ١٢: حسب اجلندر "هل تشعرن/ون باألمان من الهجمات اجلسدية يف 
منطقتكن/م ومدينتكن/م؟"

Figure 13: All population groups: 
“Do you feel safe and secure from verbal attacks within your neighborhood and city?”

الرسم البياني ١٣: إلى جميع العينات السكانية "هل تشعرن/ون باألمان من الهجمات 
اجلسدية يف منطقتكن/م ومدينتكن/م؟"
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Figure 14:  By gender: “Do you feel safe and secure from verbal attacks within your
 neighborhood and city?”
الرسم البياني ١٤: حسب اجلندر " هل تشعرن/ون باألمان من الهجمات اللفظية يف منطقتكن/م 

ومدينتكن/م؟"
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Figure 14:  By gender: “Do you feel safe and secure from verbal attacks within your
 neighborhood and city?”

Sexual & Gender-based 
Violence (S-GBV)

العنف اجلنسي واجلندري

In this section, respondents were asked 
if they perceived S-GBV risks, and if they 
have been subjected to S-GBV or any form 
of harassment, intimidation, or coercion 
due to their gender identities. The first 
striking finding is that 1 in 2 respondents 
perceived an S-GBV risk. More than half 
of all women identifying respondents 
(65%) and roughly 77% of the trans* 
population groups reported feeling at risk. 
Men respondents were less likely to report 
feeling at risk of SGBV. 

عما  املستجيبات/ين  سؤال  مت  القسم،  هذا  يف 
اجلندري  العنف  مخاطر  يدركون  كن/كانوا  إذا 
تعرضن/وا  قد  كن/كانوا  إذا  وما  واجلنسي، 
للعنف اجلندري واجلنسي أو أي شكل من أشكال 
املضايقة أو الترهيب أو اإلكراه بسبب هويتهن/م 
اجلندرية. النتيجة األولى الالفتة للنظر هي أن 
واحد من كل اثنني من املستجيبات/ين ت/يدرك 
نصف  من  أكثر  أفاد  اجلندري.  العنف  خطر 
بأنفسهن  يعّرفن  اللواتي  املستجيبات  جميع 
املجموعات  من   ٪٧٧ وحوالي   )٪٦٥( كنسوة 
السكانية الترانس* أنهن شعرن/وا باخلطر. كان 

Figure 15: All population groups: “Do you feel you are at risk of being subject to 
sexual and gender based violence?”

 الرسم البياني ١٥: إلى جميع الفئات السكانية: " هل تشعرن/ون باخلطر من العنف اجلنسي 
واجلندري يف  منطقتكن/م ومدينتكن/م؟"
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 Figure 16: Desagregation by gender: “Do you feel you are at risk of being subject to 
sexual and gender based violence?”
الرسم البياني ١٦: تقسيم حسب اجلندر " هل تشعرن/ون باخلطر من العنف اجلنسي واجلندري 

يف منطقتكن/م ومدينتكن/م؟"

41% of respondents reported being subject 
to S-GBV or other forms of violence due to 
their gender identities. Significantly higher 
figures were reported by women (63%) 
and trans* (49%) communities. 

أنهن/م  املستجيبات/ين  من   ٪٤١ أفاد/ت 
تعرضن/وا للعنف اجلندري اجلنسي أو غيرهما 
من أشكال العنف بسبب هوياتهم اجلندرية. مت 
قبل  ملحوظ من  بشكل  أعلى  أرقام  اإلبالغ عن 

النساء )٦٣٪( واملجتمعات الترانس* )٤٩٪(.

Figure 17: All respondents: “Have you been subject to sexual violence, intimidation, 
coercion or harassment?”

لرسم البياني ١٧: إلى جميع املستجيبات/ين "هل تعرضنت/م للعنف اجلندري واجلنسي أو 
الترهيب أو اإلكراه أو املضايقة؟"
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 Figure 16: Desagregation by gender: “Do you feel you are at risk of being subject to 
sexual and gender based violence?”

Figure 17: All respondents: “Have you been subject to sexual violence, intimidation, 
coercion or harassment?”

e. WASH املياه والصرف الصّحي 
والنظافة الصحية

Two main questions were selected for the 
assessment to shed a spotlight on the 
overall WASH conditions within the target 
population group. One focused on access 
to adequate drinking water in terms of 
quality and quantity. The second inquired 
about access to safe and functioning 
sanitation facilities within the shelter. 

مت اختيار سؤالني رئيسيني للتقييم بهدف إلقاء 
الصحي  والصرف  املياه  ظروف  على  الضوء 
والنظافة الصحية العامة ضمن مجموعة السكان 
مياه  على  احلصول  على  األّول  ركز  املستهدفة. 
أّما  والكمية.  اجلودة  حيث  من  الكافية  الشرب 
الثاني فاستفسر عن الوصول إلى مرافق الصرف 

الصحي اآلمنة والفعالة داخل املأوى.

Figure 18: Access to adequate drinking water
 الرسم البياني 18: الوصول إلى املياه الصاحلة للشرب

Almost 47% reported not having enough 
safe drinking water in terms of quality 
and quantity16. In addition, 15% reported 
not having access to basic functioning 
sanitation facilities within their homes. 
This is especially alarming considering 
this assessment has been conducted in 
the Greater Beirut Area.  

أفاد/ت ما يقارب ٤٧٪ بعدم وجود ما يكفي من 
والكمية.  اجلودة  حيث  من  اآلمنة  الشرب  مياه 
عالوة على ذلك، أفاد/ت ١٥٪ بعدم متكنهن/م 
الصحي  الصرف  مرافق  إلى  الوصول  من 
أمر  وهذا  منازلهن/م.  داخل  العاملة  األساسية 
مثير للقلق خاصة ألن هذا التقييم قد مت إجراؤه 

يف منطقة بيروت الكبرى.
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 للمرجعية، أفادت منظمة الصحة العاملية أن الفرد يحتاج إلى ٧,٥ ليترات للعيش. 



Figure 19: Minimum standards for water, WHO, 2014
١٩: ادنى املعايير للمياه، منظمة الصحة العاملية، ٢٠١٤  الرسم البياني

Figure 20: Access to safe and functioning sanitation facilities
الرسم البياني ٢٠: الوصول الى أماكن الصرف الصحي العاملة
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Figure 19: Minimum standards for water, WHO, 2014

Figure 20: Access to safe and functioning sanitation facilities

f. Shelter املأوى
Participants were asked to report the type 
of shelter they reside in. The majority 
(68.9%) reported residing in apartments. 
Considering the geographic coverage of 
the assessment (GBA) is a heavily urban 
city environment, this is expected. It is 
worth noting that 10% reported living in 
one-room structures, which, compared to 
the shelter living conditions of the majority 
in the urban city, might reflect acute 
vulnerability. 

املأوى  نوع  عن  اإلبالغ  املشاركات/ين  من  ُطلب 
 )٪٦٨.٩( الغالبية  أفادت  فيه.  يقيمن/ون  الذي 
التغطية  أّن  إلى  نظراً  شقق.  يف  تقيم  أنها 
الكبرى( هي  للتقييم )منطقة بيروت  اجلغرافية 
بيئة متمدنة كثيفة، فهذا أمر متوقع. ومن اجلدير 
بالذكر أن ١٠٪ أفدن/أفادوا بأنهن/م يعيشن/ون 
تعكس  قد  والتي  واحدة،  غرفة  من  مساكن  يف 
ضعًفا حاًدا مقارنة بالظروف السكانية لألغلبية 

يف املدينة املتحضرة هذه.

الرسم البياني ٢١: نوع املأوى
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Figure 21: Shelter type 



Additionally, roughly 73.6% still retain 
damages from the Beirut Blast (for 
reference, data was collected roughly one 
year after the date of the explosion).

 ٪٧٣.٦ يقارب  ما  يزال  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بيروت  انفجار  عن  ناجتة  أضرار  مع  يتعايش 
تقريًبا من  بعد عام  البيانات  )كمرجع، مت جمع 

تاريخ االنفجار(.

Figure 22: Shelter damage due to the Beirut Blast one year after 
الرسم البياني ٢٢: أضرار يف املأوى سببها االنفجار بعد عام من حصوله
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Figure 22: Shelter damage due to the Beirut Blast one year after 

g. Livelihood موارد الرزق
When it comes to the information collected 
on livelihood, they were collected at a later 
stage. Due to security reasons, as well as 
lack of income in the LGBTIQ+ community, 
their phone numbers rarely stay stable. 
Therefore, uniquely in this part of the 
report, the data was gathered from 226 
beneficiaries only. The sample remains 
significant enough to give an overview of 
the livelihood conditions of the LGBTIQ+ 
community. 

مّت  فقد  الرزق،  مبوارد  املتعلّقة  املعلومات  إّن 
أمنية،  نظًرا ألسباب  مرحلة الحقة.  جمعها يف 
ما  فنادًرا  امليم-عني،  مجتمع  الدخل يف  ونقص 
تظل أرقام هواتف املجتمع ثابتة. لذلك، وبشكل 
فريد يف هذا اجلزء من التقرير، مت جمع البيانات 
من ٢٢٦ مستفيد/ة فقط. تظل العينة كبيرة مبا 
يكفي إلعطاء حملة عامة عن الظروف املعيشية 

ملجتمع امليم-عني. 

When asked about their employment 
status, 62.8% of the respondents reported 
being unemployed. 

بأنهن/م  املستجيبات/ين  من   ٪٦٢.٨ أفاد 
عاطالت/ون عن العمل، إجابة على االستفسار 

عن وضعهن/م الوظيفي.
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When examining this finding from a 
gendered lens, we found that the highest 
rate of unemployment is among trans 
women, in fact 71.6% of trans women 
reported being unemployed. 

جندري،  منظور  من  النتيجة  هذه  فحص  عند 
وجدنا أن أعلى معدل للبطالة وجد بني النساء 
الواقع، ذكرت ٧١.٦٪ من  العابرات اجلندر، يف 
النساء عابرات اجلندر أنهن عاطالت عن العمل.

Figure 23.2: divided by gender identity “are you employed”?
الرسم البياني ٢٣.٢: مقّسم حسب الهوية اجلندرية " هل أنت موظف/ة؟

When it comes to individuals who are 
employed, when asked about their sector 
of employment, unsurprisingly, the large 
majority (53.6%) of the respondents 
reported working freelance jobs and 17.9% 
of the respondents who reported working 
in sex work. With freelance and sex work 
being unstable in nature, almost 70% of 
the small number of employed individuals 
suffer from income insecurity at all times.  

وعند  العّمال،  باألفراد  األمر  يتعلق  عندما 
املستغرب  من  ليس  العمل،  قطاع  عن  سؤالهم 
املستجيبات/ من   )٪٥٣.٦( الكبرى  الغالبية  أن 
ين أفدن/أفادوا بأنهن/م يعملن/ون يف وظائف 
حرة ونسبة ١٧.٩٪ أفادت بأنها تعمل يف مجال 
اجلنس. نظًرا لكون العمل احلر والعمل اجلنسي 
غير مستقران بطبيعتهما، فإن ما يقرب من ٧٠٪ 
من  يعاني  العّمال  لألفراد  األصغر  العدد  من 

انعدام األمن يف الدخل يف جميع األوقات.
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Figure 23.2: divided by gender identity “are you employed”?

Figure 24: Sector of employment
الرسم البياني ٢٤: القطاع الوظيفي

Nevertheless, this is not to say that 
individuals who are employed are better 
off financially. In fact 94% of the employed 
respondents make less than 2 million 
Lebanese pounds per month, which is 
currently equivalent to less than 90 USD. 
It is also important to note that out of the 
trans* individuals who are employed, 
they remain the category with the lowest 
income rate. 

ومع ذلك، هذا ال يعني أن األفراد العامالت/ين 
هن/م أفضل حااًل من الناحية املالية. يف احلقيقة 
٩٤٪ من املوظفات/ين ت/يكسب أقل من ٢ مليون 
ليرة لبنانية شهرًيا، أي ما يعادل حالًيا أقل من 
٩٠ دوالًرا أمريكًيا. يجدر املالحظة أيضاً أن فئة 
األفراد الترانس* اللواتي والذين مت توظيفهن/م، 

ال تزال الفئة ذات أقل معدل للدخل.
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Figure 25: Income by gender identity
الرسم البياني ٢٥: املدخول حسب الهوية اجلندرية

On the other hand, more than half of the 
respondents (57.7%) of the unemployed 
respondents lost their jobs within the last 
year, the other 42.3% of the respondents 
did not have a job for the past 2-3 years, 
with the longest rate of unemployment 
belonging to trans* individuals due to 
the tremendous difficulties they face in 
employment.  

من ناحية أخرى، فقد أكثر من نصف املستجيبات/
ين )٥٧.٧٪( العاطالت/ين عن العمل وظائفهن/م 
لدى ٤٢.٣٪  يكن  لم  بينما  املاضي،  العام  خالل 
وظيفة  األخريات/اآلخرون  املستجيبات/ين  من 
منذ ٢-٣ سنوات، ومهلة البطالة األطول سجلتها 
الهائلة  الترانس* بسبب الصعوبات  فئة األفراد 

التي تواجهها خالل العمل.
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Figure 25: Income by gender identity

In fact, 29.3% of unemployed respondents 
reported leaving their old jobs because 
of harassment or bullying (11.1%) or 
being fired for transphobic or homophobic 
reasons (18.2%), others (3.5%) reported 
being fired for their sexuality. Other 
reasons stated for leaving their old jobs 
included racism and/or labor law violation, 
health reasons, and the economic crisis 
affecting their work. 
It is important to note that 9.1% of the 
respondents lost their job due to the Beirut 
blast, 4% due to COVID-19, and 23.23% 
due to the economic crisis. 

املستجيبات/ من   ٪٢٩.٣ أفاد/ت  الواقع،  يف 
تركن/وا  أنهن/م  العمل  عن  العاطالت/ين  ين 
التنّمر  أو  التحرش  بسبب  القدمية  وظائفهن/م 
برهاب  تتعلق  ألسباب  طردن/وا  أو   )٪١١.١(
 ،  )٪١٨.٢( الترانس  رهاب  أو  اجلنسية  املثلية 
وأفادت نسبة أخرى )٣.٥٪( بأنها طردت بسبب 
املتعلقة  األخرى  األسباب  من  اجلنسية.  ميولها 
بترك الوظيفة السابقة، العنصرية و/أو انتهاك 
واألزمة  الصحية،  واألسباب  العمل،  قانون 

االقتصادية التي تؤثر على العمل.
وجتدر اإلشارة إلى أن نسبة ٩.١٪ فقدت وظائفها 
 ،-19 كوفيد  بسبب  و٤٪  بيروت،  انفجار  بسبب 

و٢٣.٢٣٪ بسبب األزمة االقتصادية.

Figure 26: Reasons for leaving their jobs for unemployed individuals
الرسم البياني ٢٦: أسباب ترك الوظيفة عند األفراد العاطلت/ين عن العمل
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With 117 respondents out of 226 reporting 
not having any source of income, the 
majority (78%) of the community counts on 
loans to be able to get by. With the biggest 
majority of the community (52.3%) being 
in debt to their friends. 

مفيدات/  ٢٢٦ أصل  من  مستجيب/ة   ١١٧ مع 
ين بأنهن/م ال ميلكن/ون أي مصدر للدخل، فإن 
الغالبية )٧٨٪( من املجتمع تعتمد على القروض 
لتتمكن من تدبير أمورها. مع الغالبية الكبرى من 

املجتمع )٥٢.٣٪( حتت الدين من األصدقاء. 

Figure 27: Depicting loans by gender identity
الرسم البياني ٢٧: رسم يظهر الديون حسب الهوية اجلندرية

Figure 28: To whom do you have a loan?
 الرسم البياني ٢٨: إلى من أننت/م مدينون؟
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Figure 27: Depicting loans by gender identity

Figure 28: To whom do you have a loan?

h. Food Security األمن الغذائي
The Food Consumption Score (FCS) and 
the Coping Strategy Index (CSI) were the 
main metrics used to gain insight into the 
target population’s overall food security 
condition.

FCS is a composite score that takes 
into account diet diversity, frequency of 
consumption and nutrient value of the food 
groups consumed. A score is calculated 
based on self-reported consumption of 
nine food groups over the course of one 
week prior to the administration of the 
survey. The rate of consumption per week 
(R) is multiplied by a score (W) allocated 
for each food group. As such, FCS is a 
function of R and W as follows: 

استراتيجية  ومؤشر  الغذائي  االستهالك  معّدل 
اللذان  الرئيسيان  املقياسان  هما  التصّدي 
األمن  حال  مجمل  على  نظرة  إللقاء  استخدما 

الغذائي للفئات السكانية املقصودة.

مركب  معّدل  هو  الغذائي  االستهالك  معّدل 
وتكرار  الغذائي  النظام  تنوع  االعتبار  يف  يأخذ 
للمجموعات  الغذائية  والقيمة  االستهالك 
بناًء  النتيجة  احتساب  يتم  املستهلكة.  الغذائية 
على االستهالك املبلغ عنه ذاتًيا لتسع مجموعات 
غذائية على مدار أسبوع واحد قبل إجراء التقييم. 
يف  مضروب   )R( األسبوع  يف  االستهالك  وترة 
العالمة )W( املخصصة لكل مجموعة غذائية. 
الغذائي هو  النحو، معّدل االستهالك  على هذا 

وظيفة R وW على النحو التالي:

FCS (food consumption score) = R (Rate of consumption) * W (Weight of food group) 
معّدل االستهالك الغذائي = وترة االستهالك * وزن املجوعة الغذائية
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The table below displays the various food 
groups: 

يعرض اجلدول أدناه مجموعات الطعام املختلفة:

Figure 29: WFP FCS Justification, 2013
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Figure 29: WFP FCS Justification, 2013 الرسم البياني ٢٩: برنامج األغذية العاملي تبرير معدل االستهلك الغذائي
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After scoring the sample is split into three 
FCS categories, poor, borderline, and 
acceptable, as follows: 

إلى  العينة  تقسيم  يتم  العالمات،  تسجيل  عد 
ثالث فئات من معدل االستهالك الغذائي، وهي: 

فقير، وحّدي، ومقبول، على النحو التالي:
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Figure 30: FCS Groups
الرسم البياني ٣٠: مجموعات معّدل االستهلك الغذائي

Shockingly, it was found that only a minority, 
24%, of the target population reported an 
acceptable food consumption score. With 
the staggering majority 76% reported FCS 
between borderline and poor (see below 
figures), and a striking 29.4% scored a 
poor FCS.

يصدمنا وجود أن أقلية فقط، ٢٤ ٪، من العينة 
مقبولة  درجة  عن  أبلغت  املستهدفة  السكانية 
غالبية صاعقة ٧٦٪  وأبلغت  الغذاء.  الستهالك 
عن معّدل استهالك غذائي بني احلّدي والفقير 
)يرجى النظر يف اجلدول أدناه(، وسجل ٢٩.٤٪ 

معدل استهالك غذائي فقير.
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The Coping Strategy Index (CSI) is a 
relatively simple Food Security indicator 
that correlates well with complex patterns 
of food insecurity. A set of questions that 
relate to coping mechanisms used by 
individuals to cope with a shortage or lack 
of food translates to a numeric score. A 
standalone CSI metric or score is not highly 
indicative, however, the index becomes 
highly useful to triangulate data on Food 
Insecurity, and to compare individuals in 
a cohort. 

After calculating the CSI for the total 
respondents, the scores were categorized 
into 4 categories:

مؤشر  هو   )CSI( التصّدي  استراتيجية  مؤشر 
كثيراً  ويرتبط  الغذائي  لألمن  نسبًيا  بسيط 
يّتم  الغذائي.  األمن  النعدام  املعقدة  باألمناط 
بآليات  املتعلقة  األسئلة  من  مجموعة  ترجمة 
مع  للتعامل  األفراد  يستخدمها  التي  املواجهة 
الغذاء إلى سجل رقمي. ال يعتبر  نقص أو شح 
مقياس أو سجل CSI املستقل ذات داللة كبيرة، 
لكن يصبح هذا املؤشر مفيًدا للغاية فيما يتعلّق 
الغذائي،  األمن  انعدام  حول  البيانات  بتحليل 

ومقارنة األفراد يف مجموعة.
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بعد حساب مؤشر استراتيجية التصّدي إلجمالي 
 ٤ إلى  الدرجات  تصنيف  مت  املستجيبات/ين، 

فئات:



Figure 31: Coping strategy index 
الرسم البياني ٣١: مؤشر استراتيجية التصّدي

The below table displays the comparative 
CSI of the target population. Almost 40% 
of the assessed population scored high 
and severe on the index (See figure 
9), meaning they engage in multiple 
and more frequent coping strategies, 
reflecting significantly higher vulnerability. 
This, coupled with the high rate of poor 
FCS reflects a dire food insecurity issue 
within the target population that requires 
immediate attention. 

استراتيجية  مؤشر  أدناه  اجلدول  يعرض 
املستهدفة.  السكان  لعينة  املقارن  التصّدي 
مت  اللواتي/الذين  السكان  من   ٪٤٠ حوالي 
تقييمهن/م سجلوا درجات عالية وشديدة على 
 ،)٩ البياني  الرسم  الى  النظر  )يرجى  املؤشر 
مما يعني أنهن/م يشاركن/ون يف استراتيجيات 
تصّدي متعددة وأكثر تواتًرا، مما يعكس هشاشة 
إلى جانب  أعلى بشكل ملحوظ. ويعكس هذا، 
الغذائي،  االستهالك  ملعّدل  املرتفعة  العالمة 
مشكلة خطيرة تتعلق بانعدام األمن الغذائي بني 
أفراد العينة السكانية املستهدفة والتي تتطلب 

اهتماًما فورًيا.
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● at least one household member rely on less-preferred, low quality and less 
expensive food?

● at least one household member (reduce food consumption for small children to 
eat?

● the household reduce the total amount of water for domestic use (drinking, 
washing and cooking etc.)?

● the household use unsafe water (without boiling/purification) from open sources?

● the household rely on help from friends or relatives for staple food or borrow 
money to spend on food or essential household needs?

● Is the household living in a partially damaged house; makeshift, overcrowded/
collective shelter; tent; space intended for other purposes (e.g., livestock); or in the 
open air? Does at least one household member reduce the number of meals eaten, 
compared with the usual frequency of food consumption?

● the household sold any assets (including jewellery, furniture, electronics, etc.) 
due to recent shocks or emergency?

● at least one additional member seeks employment or any kind of income source, 
including daily labour, street vending, or any instance of moving away from home to 
seek work?  children (girl or boy) NOT attend school to engage in employment and/or 
productive household activities (collect firewood, fetch water, housework etc.)?

● at least one household member delay seeking medical attention for a critical 
health problem due to recent shocks or emergency?

● Have you had to resort to sex for work, food or services

The below displays the questions used for the CSI adapted for this assessment:

In the past 7 days, how many days did you or your HH have to: 
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● يعتمد فرد واحد على األقل من األسرة على طعام أقل تفضياًل ومنخفض اجلودة وأقل تكلفة؟

● على األقل فرد واحد يف األسرة )ي/تقلل من استهالك الطعام من أجل األطفال الصغار؟

● األسرة تقلل الكمية اإلجمالية ملياه لالستخدام املنزلي )الشرب والغسيل والطبخ وما إلى ذلك(؟

● هل تستخدم األسرة املياه غير اآلمنة )بدون غليان / تنقية( من مصادر مفتوحة؟

● األسرة تعتمد على مساعدة األصدقاء أو األقارب للحصول على الغذاء األساسي أو اقتراض املال 
لإلنفاق على الطعام أو االحتياجات املنزلية األساسية؟

مساحة  خيمة؛  مشترك؛   / مكتظ  مؤقت،  مأوى  جزئًيا؛  متضرر  منزل  يف  األسرة  تعيش  هل   ●  
مخصصة ألغراض أخرى )مثل املاشية(؛ أم يف الهواء الطلق؟ هل يقوم فرد واحد على األقل من 

األسرة بتقليل عدد الوجبات التي يتم تناولها، مقارنة بالوترة املعتادة الستهالك الطعام؟

إلى ذلك(  وما  واإللكترونيات  واألثاث  املجوهرات  باعت األسرة أي ممتلكات )مبا يف ذلك  ● هل 
بسبب الصدمات األخيرة أو حاالت الطوارئ؟

● عضو إضايف واحد على األقل يبحث عن عمل أو أي نوع من مصادر الدخل، مبا يف ذلك العمل 
اليومي أو البيع يف الشوارع أو أي حالة من حاالت االبتعاد عن املنزل للبحث عن عمل؟ األطفال )فتاة 
أو فتى( ال تذهنب/ يذهبون إلى املدرسة لالنخراط يف العمل و/ أو األنشطة املنزلية املنتجة )جمع 

احلطب، وجلب املياه، واألعمال املنزلية، وما إلى ذلك(؟

● يأخر فرد واحد على األقل من األسرة يف اللجوء إلى العناية الطبية ملشكلة صحية خطيرة بسبب 
الصدمات األخيرة أو حاالت الطوارئ؟

-
● هل اضطررتن/م إلى ممارسة اجلنس من أجل الدخل أو الطعام أو اخلدمات؟

التالي يبنّي األسئلة التي استخدمت إلى مؤشر استراتيجية التصّدي املستعمل يف هذا التقييم: 
يف األيام السبعة املاضية، كم عدد األيام التي اضطررتن/م فيها أننت/م أو أسرتكن/م إلى:
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Figure 32: “How many times in the past week you had to resort to sex in exchange for 
food, work, or services?” number of individuals, by gender identity
الرسم البياني ٣٢: " كم من مّرة يف األسبوع املاضي اضطررتن/م الى اللجوء الى اجلنس مقابل 

الطعام أو الدخل أو اخلدمات؟" حسب الهوية اجلندرية 
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 Lebanon has a law regulating sex work, 
dating from 1931, which stipulates that 
female sex workers must be registered 
and must undergo medical examinations, 
cannot be virgins, and must be older than 
21. Article 7 of this law stipulates that sex 
workers can only practice sex work inside 
brothels, and article 523 of the Lebanese 
Penal Code punishes “any person who 
practices secret prostitution or facilitates 
it” with a prison sentence ranging from 
one month to one year. In practice, the 
government does not issue licenses for 
brothels, leaving virtually all sex workers 
vulnerable to arrest for practicing sex work 
without being registered.

يعود  باجلنس،  العمل  ينظم  قانون  لديه  لبنان 
تاريخه إلى عام ١٩٣١، ينص على وجوب تسجيل 
يخضعن/وا  أن  ويجب  باجلنس،  العامالت/ين 
لفحوصات طبية، وال يجوز أن يكونن/وا عذارى، 
السابعة  املادة  ٢١عاًما.  يتجاوزن/وا  أن  ويجب 
باجلنس  العمل  أن  على  تنّص  القانون  هذا  من 
مسموح داخل بيوت الدعارة فقط، واملادة ٥٢٣ 
من قانون العقوبات اللبناني جتّرم "كل من ميارس 
الدعارة السرية أو يسهلها" بالسجن ملدة تتراوح 
بني شهر وسنة. يف املمارسة العملية، ال تصدر 
يترك  مما  الدعارة،  لبيوت  تراخيص  احلكومة 
تقريًبا  اجلنس  يف  والعاملني  العامالت  جميع 
باجلنس  العمل  ملمارستهن/م  لالعتقال  عرضة 

دون أوراق رسمية.

Sex work is a valid occupation that some 
LGBT people choose to practice, but 
others sell sex as a survival mechanism. 
While 17% of respondents engaged in sex 
work as a regular form of employment, 
30% reported resorting to sex work 
irregularly as “their only option,” after being 
unable to secure or maintain employment 
due to discrimination needs (in the past 
month during which the assessment was 
conducted).

العمل باجلنس مهنة شرعية يختار بعض افراد 
مجتمع امليم ممارستها، لكن البعض اآلخر يعمل 
من   ٪١٧ أن  حني  يف  للبقاء.  كآلية  اجلنس  يف 
اجلنس  مجال  يف  يعملن/ون  املستجيبات/ين 
أنها  نسبة ٣٠٪  أفاد/ت  منتظم،  كشكل وظيفي 
منتظم  غير  بشكل  اجلنسي  العمل  إلى  تلجأ 
باعتباره "خيارها الوحيد"، بعد عدم قدرتها على 
احتياجات  بسبب  بوظيفة  االحتفاظ  أو  تأمني 
مت  خالله  مت  الذي  املاضي  الشهر  )يف  التمييز 

إجراء التقييم(.
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Yalla Care opposes the criminalization 
of consensual adult sex work. For 
LGBT people who engage in sex work, 
criminalization creates significant barriers 
to exercising their basic rights, such as 
protection from violence, access to justice 
for abuses, and access to essential health 
services.

On the other hand, coercing a person 
to provide sexual services (whether this 
amounts to sexual assault, trafficking, 
forced prostitution, or other forms of 
exploitation) should be criminalized and 
prosecuted.

ياّل كير تعارض جترمي العمل اجلنسي بني البالغني 
املوافقني. بالنسبة ألفراد مجتمع امليم اللواتي/
فإن  باجلنس،  العمل  يف  ينخرطن/ون  الذين 
التجرمي يخلق حواجز كبيرة يف ممارسة حقوقهم 
والوصول  العنف،  من  احلماية  مثل  األساسية، 
إلى  والوصول  االنتهاكات،  العدالة يف حالة  إلى 

اخلدمات الصحية األساسية.

ومقاضاة  جترمي  يجب  أخرى،  ناحية  من 
كان  )سواء  جنسية  خدمات  تقدمي  اإلجبارعلى 
باألشخاص،  االجتار  أو  جنسي،  اعتداء  ذلك 
أشكال  من  ذلك  غير  أو  القسرية،  الدعارة  أو 

االستغالل(.
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i. Access to Other
     Assistance 

احلصول على وسائل
 مساعدة أخرى

The majority (59.5%) reported that they rely 
on at least one form of NGO assistance. 
This further reflects the vulnerability of the 
target population.

تعتمد على شكل  أنها   )٪٥٩.٩( الغالبية  أفادت 
غير  املنظمات  مساعدة  من  األقل  على  واحد 
العينة  هشاشة  كذلك  يعكس  وهذا  احلكومية. 

السكانية املقصودة.

Figure 33. Are you receiving assistance from other NGOS?
الرسم البياني ٣٣. هل تتلقون املساعدة من منظمات غير حكومية؟
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5. Discussion / 
Conclusion

النتائج

Discussion البحث
The above mentioned statistics are 
alarming and reflect poor living conditions 
of people in the LGBTIQ+ community. 
The data above, coupled with the low 
access to medical services, highlights 
an inevitable public health crisis, most 
notably a rise in STIs, within the LGBTIQ+ 
community considerably exacerbated by 
the socio-economic collapse Lebanon 
is facing. Moreover, psychoactive 
substances are being used as a coping 
strategy with the ongoing stressors of 
life. When met with the ongoing crisis, 
further exacerbation in mental health 
needs is expected. However, with the ever 
increasing prices of these services as well 
as the need, increasing the support will be 
a challenge in the near future. Moreover, 
overall access to the minimum standards 
of WASH remain unmet within the target 
population. Tailored research into the 
WASH conditions of the community is 
essential to better understand barriers to 
safe drinking water and sanitation. When 
it comes to vaccine hesitancy, additional 
research is needed to highlight the 
main reasons behind the high hesitancy 
rationale within this target population. 

تُسلط البيانات الواردة أعاله، إلى جانب ضعف 
الوصول إلى اخلدمات الطبية، الضوء على أزمة 
يف  ارتفاع  وأبرزها  منها،  مفر  ال  عامة  صحة 
العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي داخل مجتمع 
بسبب  كبير  بشكل  تفاقمت  والتي  امليم-عني 
االنهيار االجتماعي واالقتصادي يف لبنان. عالوة 
املفعول  نفسانّية  املواد  يتم استخدام  على ذلك، 
احلياة  ضغوطات  مع  للتعامل  كاستراتيجية 
الصحة  احتياجات  تفاقم  املتوقع  من  املستمرة. 
مع  ولكن،  املستمرة.  األزمة  تقّدم  مع  النفسية 
األسعار املتزايدة لهذه اخلدمات وكذلك احلاجة 
إليها، فإن زيادة الدعم سيكون حتدًيا يف املستقبل 
القريب. عالوة على ذلك، ال يزال الوصول العام 
والصرف  املياه  معايير  من  األدنى  احلد  إلى 
بني  مستوفى  غير  الصحية  والنظافة  الصحي 
البحث  يعد  املستهدفة.  السكانية  العينة  أفراد 
الصحي  والصرف  املياه  ظروف  يف  املخصص 
والنظافة الصحية يف املجتمع أمًرا ضرورًيا لفهم 
العوائق التي حتول دون الوصول إلى مياه الشرب 
الصاحلة والصرف الصحي. عندما يتعلق األمر 
بالتردد يف أخذ اللقاح، هناك حاجة إلى مزيد من 
الرئيسية  األسباب  على  الضوء  لتسليط  البحث 
وراء املنطق خلف التردد املرتفع داخل هذه الفئة 

السكانية املستهدفة. 
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Nevertheless, the major gap in food 
security within the target population is 
evident and expected to worsen. To put 
this in context, a 2019 LCRP UN report 
indicated that 63% of the Lebanese 
population had an acceptable FCS. Even 
though these data are outdated due to the 
very rapid deterioration of the country’s 
economy, it is still worth mentioning that 
this highlights serious concerns for Food 
Security for the most marginalized groups 
within the target population. What this is 
causing is increased engagement in risky 
coping mechanisms. When it comes to sex 
work for example the findings reflect that 
a considerable percentage resorting to 
sex work irregularly as “their only option,” 
after being unable to secure or maintain 
employment due to discrimination.

Finally, two important findings are found 
in this report. The first is the importance 
and prominence of community based 
support, where individuals of the LGBTIQ+ 
community count on each other’s support 
rather than that of any other outlet. As well as 
people of the LGBTIQ+ community having 
a considerate number of dependents. This 
is of great importance as a matter to take 
into account when planning relief activities 
for LGBTIQ+ individuals.

بني  الغذائي  األمن  يف  الفجوة  فإن  ذلك،  ومع 
السكان املستهدفني كبيرة وواضحة، ومن املتوقع 
أن تزداد سوًءا. للمزيد من السياق، أشار تقرير 
خطة لبنان لالستجابة لألزمة الصادر عن األمم 
املتحدة لعام ٢٠١٩ إلى أن ٦٣٪ من اللبنانيني لديهم 
عالمة مقبولة من معّدل االستهالك الغذائي على 
الرغم من أن هذه البيانات تعد قدمية نسبة إلى 
التدهور السريع للوضع االقتصادي يف البلد، إال 
الضوء  يسلط  هذا  أن  الذكر  يجوز  يزال  ال  أنه 
على مخاوف جدية بشأن األمن الغذائي للفئات 
األكثر تهميًشا ضمن الفئة السكانية املستهدفة. 
ما يسببه هذا هو ازدياد استخدام آليات تصّدي 
خطرة. عندما يتعلق األمر بالعمل باجلنس على 
سبيل املثال، فإن النتائج تعكس أن نسبة مئوية 
كبيرة تلجأ إلى العمل اجلنسي بشكل غير منتظم 
أو  تأمني  عن  عجزها  بعد  الوحيد"،  "كخيارها 

االحتفاظ بوظيفة بسبب التمييز.

يف  مهمتني  نتيجتني  على  العثور  مت  أخيًرا، 
الدعم  وأهمية  ظهور  هي  األولى  التقرير.  هذا 
امليم-عني  مجتم  أفراد  يعتمد  حيث  املجتمعي، 
على دعم بعضهن/م البعض عوضاً عن أي منفذ 
داعم آخر. باإلضافة إلى أفراد مجتمع امليم-عني 
املعالني.  لديهم عدد ملحوظ من  اللواتي/الذين 
هذا أمر ذو أهمية كبيرة كمسألة يجب أخذها 
يف عني االعتبار عند التخطيط ألنشطة اإلغاثة 

ألفراد مجتمع امليم-عني. 
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Throughout the data collection process, and 
while analyzing the data, some limitations 
were faced such as the following:

-Although surveys were planned to be 
conducted face-to-face, due to COVID-19 
precautions, the surveys were conducted 
remotely to ensure the safety of the 
respondents and data collectors. This 
could lead to the inability to discuss some 
topics such as substance use or sexual 
practices as openly as they would have 
discussed them in person. 

-Disaggregating the data by gender identity, 
although insightful, should be considered 
along with the limitation imposed by sample 
size, and as such cannot be considered 
thoroughly representative. However, the 
sample sizes of some categories such as 
people identifying as cis-men and gay are 
big enough to give a representative image. 

-Stigma toward the LGBTIQA+ community 
is still rampant backed by a legal loop-
hole, article 534 of the penal code, that 
has been used to criminalize and punish 
non-heterosexual non-cis persons within 
Lebanon. To this day, no empirical research 
even has a good understanding of the size 
of the LGBTIQA+ community, let alone 
it’s main characteristics, and vulnerability 
profiles of each sub-group especially the 
trans* and non-binary groups. 

مت  حتليلها،  وأثناء  البيانات  جمع  عملية  خالل 
مواجهة بعض القيود مثل التالي:

التقييم  إلجراء  التخطيط  من  الرغم  على   -
كوفيد-١٩،  احتياطات  بسبب  لوجه،  وجًها 
لضمان سالمة  بُعد  عن  التقييم  إجراء  فقد مت 
قد  البيانات.  وجامعات/ي  املستجيبات/ين 
مناقشة بعض  القدرة على  إلى عدم  يؤدي هذا 
املوضوعات مثل استخدام املخدرات أو استخدام 
اجلنس بشكل منفتح كما لو كان احلال إن متت 

مناقشتها شخصًيا.

-يجب النظر يف تصنيف البيانات حسب الهوية 
إلى  جنًبا  أهمّيتها،  من  الرغم  على  اجلندرية، 
جنب مع القيود التي يفرضها حجم العينة، وعلى 
بالكامل.  متثيلية  اعتبارها  ميكن  ال  النحو  هذا 
ومع ذلك، فإن أحجام العينات لبعض الفئات مثل 
أنهم  على  بأنفسهم  يعرفون  الذين  األشخاص 
كبيرة  واملثليني  اجلندرية  للهاوية  رجال مماثلني 

مبا يكفي إلعطاء صورة متثيلية.

امليم- مجتمع  جتاه  العار  وصمة  تزال  ال   -
قانونية،  بثغرة  ومدعومة  متفشية  عني 
يتم  التي  العقوبات،  قانون  من   ٥٣٤ املادة 
األشخاص ومعاقبة  لتجرمي  استخدامها 
غير  ثنائيِّات للهاوية اجلندرية داخل لبنان. حتى 
يومنا هذا، ال يوجد بحث تطبيقي لديه حتى فهم 
عن  ناهيكن/م  امليم-عني،  مجتمع  حلجم  جيد 
لكل  الهشاشة  وخصائص  الرئيسية  خصائصه 
العابرين/ املجموعات  خاصة  فرعية،  مجموعة 
ات* واملجموعات غير املنتمية للثنائية اجلندرية.

Limitations القيود
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-Due to all of the factors mentioned above, 
during the data collection process, it was 
difficult to reach all of the beneficiaries 
through phone calls due to them having to 
change their phone numbers repeatedly, 
or having to turn them off for security 
reasons, or them being unable to recharge 
them due to lack of funds. 

وأثناء  أعاله،  املذكورة  العوامل  جميع  بسبب   -
الوصول  البيانات، كان من الصعب  عملية جمع 
املكاملات  خالل  من  املستفيدات/ين  جميع  إلى 
أرقام  تغيير  إلى  اضطرارهن/م  بسبب  الهاتفية 
إلى  االضطرار  أو  متكرر،  بشكل  هواتفهن/م 
عدم  أو  أمنية،  ألسباب  تلك  اخلطوط  إيقاف 
نقص  بسبب  شحنها  إعادة  على  قدرتهن/م 

األموال
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The lack of a safe legal framework to protect 
this marginalized community compounded 
with severe vulnerabilities creates a bleak 
snapshot of the humanitarian needs and 
conditions of the target population in 
multiple sectors, especially protection. 
Next steps to be considered include:

Immediate evidence-based assistance 
programs should be coordinated and led 
by local grassroots initiatives close to the 
marginalized members of the community. 
Interventions should be integrated across 
a variety of sectors to target multi-faced 
vulnerabilities challenging the lives of 
the LGBTIQ+ community in the GBA. 
A number of initiatives exist, however a 
comprehensive holistic and coordinated 
approach would be better suited to meet 
the multi-faced needs highlighted in this 
report. It is also important to note that such 
initiatives need to secure a flexible core 
funding that would accommodate the needs 
and restrictions facing the LGBTIQA+ 
community such as transportation, access, 
and decentralization. 
 
Additional Research is needed to shed light 
on deeper issues within the community 
especially relating to health, protection, 
and livelihood. This could hopefully be the 
basis of policies targeting the protection of 
individuals of the LGBTIQ+ community, as 
well as create more knowledge informed 
aid programs

. 

للسكان املستهدفات/ين يف قطاعات متعددة، ال 
سيما فيما يتعلّق باحلماية. أّما اخلطوات التالية 

التي يجب مراعاتها فتشمل:

يجب تنسيق برامج املساعدة الفورية القائمة على 
األدلة وقيادتها من قبل املبادرات الشعبية احمللية 
املجتمع.  يف  املهمشات/ين  األفراد  من  القريبة 
يجب دمج التدخالت عبر مجموعة متنوعة من 
متعددة  الضعف  نقاط  الستهداف  القطاعات 
األوجه التي تصّعب حيوات أفراد مجتمع امليم-
الكبرى. هناك عدد من  بيروت  عني يف منطقة 
املبادرات، ومع ذلك فإن اتباع نهج شامل ومنسق 
االحتياجات  لتلبية  أفضل  بشكل  مالئم  سيكون 
من  التقرير.  هذا  يف  إبرازها  مت  التي  املختلفة 
املهم أيًضا مالحظة أن مثل هذه املبادرات حتتاج 
إلى تأمني متويل أساسي غير مقّيد يساعد يف 
مجتمع  تواجه  التي  والصعوبات  االحتياجات 

امليم-عني مثل النقل والوصول والالمركزية.

 
هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث إللقاء الضوء 
فيما  خاصة  املجتمع  داخل  أعمق  قضايا  على 
نأمل  العيش.  وسبل  واحلماية  بالصحة  يتعلق 
أن يتصّرف هذا كحجر أساس للسياسات التي 
امليم-عني،  مجتمع  أفراد  حماية  إلى  تهدف 
باإلضافة إلى إنشاء املزيد من برامج املساعدة 

املدعومة بالوقائع. 

Conclusion اخلامتة
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Advocacy efforts should persist to 
highlight the basic needs of the LGBTIQA+ 
community, and call for an abolition of 
penal code 534 and push for policy to 
protect the community against especially 
severe violence and discrimination. 

Public health research should be done to 
obtain a clear picture on the main barriers 
to health and on health seeking behavior 
generally within the LGBTIQA+ community 
in a safe and dignified manner to ensure the 
end to discrimination, damage reduction 
and avoid stigmatization.

Finally, it is important to note that although 
the help of non-governmental agencies is 
vital at this point, the economic crisis does 
not seem to have a solution in the near 
future. Therefore, it is important to think of 
a more sustainable solution to the above-
mentioned problems, most notably the 
problem of accessibility to employment. 

يجب أن تستمر جهود املناصرة لتسليط الضوء 
امليم-عني،  ملجتمع  األساسية  االحتياجات  على 
والدعوة إلى إلغاء قانون العقوبات ٥٣٤ والكفاح 
نحو سياسة حلماية املجتمع من العنف والتمييز 

الشديدين بشكل خاص.

يجب إجراء أبحاث حول الصحة العامة للحصول 
التي  الرئيسية  للعوائق  واضحة  صورة  على 
الطبابة  عن  البحث  وأساليب  الصحة  تعترض 
بشكل عام داخل مجتمع امليم-عني بطريقة آمنة 
الضرر  وتقليل  التمييز  إنهاء  لضمان  ومحترمة 

وجتنب الوصم.

من  الرغم  على  أنه  مالحظة  املهم  من  أخيًرا، 
يف  احلكومية  غير  املؤسسات  مساعدة  أهمية 
هذه املرحلة، ال يبدو أن األزمة االقتصادية لديها 
حل يف املستقبل القريب. لذلك، من املهم التفكير 
يف حل مستدام للمشاكل املذكورة أعاله، وأبرزها 

مشكلة الوصول إلى العمل.
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