
تعمل موزاييك على حماية وضمان حقوق ا�فراد المثليين والمثليات، وثنائيي وثنائيات الميول، 
وثنائيات  وثنائيي  جنسّي�  والمتحوالت  ا�جتماعي،والمتحولين  النوع  ومتغيرات  ومتغيري 
الجنس، وذوي وذوات الجنوسة غير النمطية، على المستويات الوطنية وا�قليمية والمحلّية، 

بما فيها أقسام الشرطة، ومراكز االحتجاز، وأماكن العمل.

وتوجد حاجة، في لبنان، إلى تدخالت عاجلة الستعادة حقوق هؤالء ا�فراد من خالل إصالح 
السياسات، كما عبر المساعدة القانونية، ل®سباب التالية: المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات التي 
الشرجية  للفحوصات  والقسري  المستمر  وا�جراء  لبنان؛  في  الجنسية  المثلية  تجّرم 
وا�يجار  العمل  لعقود  التعسفي  والفسخ  الشرطة؛  أقسام  بعض  في  العذرية  والختبارات 
بسبب أوضاع هؤالء ا�فراد؛ وخطاب الكراهية والتهديدات بالقتل، من بين ا�فعال التي تمّيز 

على أساس الجنس، وتلك المبنية على رهاب المثلية.
 

 يتابع العامل ا�ّول في الخدمة االجتماعية الحاالت القصوى من التهميش، وتلك التي تهّدد 
حياة أصحابها، والتي ال يمكن التعامل معها محلي� بسبب السياسات القانونية في لبنان. كما 
في  الالجئين  لشؤون  المتحدة  ل®مم  السامية  المفوضية  مكاتب  إلى  الحاالت  هذه  يحيل 

لبنان، من أجل ضمان الحماية والرعاية المناسبتين.
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لالتصال بنا



النشاطات االجتماعية والمشاركة المجتمعيةمن نحن

رسالتنا

رؤيتنا

من  ا�فراد  وعافية  الصحي  الوضع  بتحسين  المقاربة،  كّلي  برنامج�  وهي  موزاييك،  تلتزم 
الفئات المهّمشة في لبنان. وتهدف موزاييك، استراتيجي�، إلى تحقيق التعايش بين الناس في 
نشطاء  قبل  من  موزاييك،  تأّسست  وا�قليمية.  الوطنية  النظم  داخل  صديقة،  مجتمعات 
وتنّفذ  المهّمشة،  للمجموعات  الشاملة  الخدمات  لتقّدم  وحقوقيين،  صّحيين  وخبراء 
الجنسية، وهويات وأدوار  التوّجهات  المعارف حول  السياسات، وتبني  البحوث، وتناصر إصالح 
في  المجتمعات  مختلف  إشراك  على  تعمل  كما  بها.  المرتبطة  والقضايا  االجتماعي،  النوع 
الميول،  وثنائيات  وثنائيي  والمثليات،  المثليين  ل®فراد  ا�نسانية  الحقوق  انتهاكات  مكافحة 
وثنائيات  وثنائيي  جنسّي�  والمتحوالت  والمتحولين  ا�جتماعي،  النوع  ومتغيرات  ومتغيري 

الجنس، وذوي وذوات الجنوسة غير النمطية.

الميول،  وثنائيات  وثنائيي  والمثليات،  المثليين  ل�فراد  المستدام  الدعم  نظام 
وثنائيي  جنسّي�  والمتحوالت  والمتحولين  ا�جتماعي،  النوع  ومتغيرات  ومتغيري 

وثنائيات الميل الجنسي، وذوي وذوات الجنوسة غير النمطية.

التي  النفسية، والقانونية،  النقص في االستفادة من خدمات الصحة  بالدرجة ا�ولى،  نعالج، 
النوع االجتماعي،  تراعي ا�فراد المثليين والمثليات، والثنائيين والثنائيات، ومتغيري ومتغيرات 
نظم  خلق  إلى  نسعى  كما  النمطية.  غير  الجنوسة  وذوات  وذوي  الجنس،  وثنائيات  وثنائيي 
مستدامة لدعم ا�فراد في مواجهتهم المشاكل االجتماعية، وليس بالضرورة تلك الناجمة 
والمتغيرين  الميول،  وثنائيات  ثنائيين  ومثليات،  مثليين  كأفراد   وضعهم  عن  مباشرة 
الميل  وثنائيات  وثنائيي  جنسّي�  والمتحوالت  ا�جتماعي،والمتحوليين  النوع  والمتغيرات 

الجنسي، وذوي وذوات الجنوسة غير النمطية.
المحتجزين  كما  ا�فراد،  هؤالء  من  المحدود  الدخل  وذوات  ذوي  أساس�  خدماتنا  تستهدف 

والمهاجرين والالجئين منهم، ضمن الفئات المهمّشة ا�خرى.

الصحة النفسية
وثنائيي  والمثليات،  المثليين  ا�فراد  تراعي  التي  العقلية،  الصحة  خدمات  موزاييك  تقدم 
جنسّي�  والمتحوالت  والمتحولين  ا�جتماعي،  النوع  ومتغيرات  ومتغيري  الميول،  وثنائيات 

وثنائيي وثنائيات الميل الجنسي، وذوي وذوات الجنوسة غير النمطية.
وقبول       تحديد  الى  الساعين  ا�فراد  لجميع  حصرّي،  غير  وبشكل  الخدمات،  هذه  تتوفر 
بسبب       الصعوبات  يواجهون/هن  واللواتي  الذين  ل®شخاص  كما  الجنسية،  توّجهاتهم 

هوياتهم/ن الجندرية أو �ي أسباب أخرى.

الدعم النفسي االجتماعي الفردي.
والثنائيات،  والثنائيين  والمثليات،  المثليين  ا�فراد  لعائالت  واالستشارة  الدعم  مجموعات 
غير  الجنوسة  وذوات  وذوي  الجنس،  وثنائيات  وثنائيي  جنسي�،  والمتغيرات  والمتغيرين 

النمطية.
خط المساعدة على مدار الساعة.

المعالجة بالتمثيل المسرحي (السيكودراما).
دورات تنمية المهارات الحياتية.

التدريب على ا�دارة السريرية لحاالت االغتصاب للناجين الذكور من االعتداءات الجنسية.
الحماية، والمساعدة القانونية.

نهج موزاييك

خدماتنا

• محايد جندري�
• كلّي المقاربة

• استراتيجّي

التوّجهات  مختلف  من  ا�فراد  فيها  ليتعايش  الفسيفساء،  مجتمعات  خلق  إلى  نسعى 
الجنسية، والهويات الجندرية، على أسس من التفاهم واالحترام المتبادل.

نطمح إلى أن نلهم االختراقات على مستوى تفاعل المجتمعات والدول مع ا�فراد المثليين 
ا�جتماعي،والمتحولين  النوع  ومتغيرات  ومتغيري  الميول،  وثنائيات  وثنائيي  والمثليات، 
والمتحوالت جنسّي� وثنائيي وثنائيات الجنس، وذوي وذوات الجنوسة غير النمطية. كما نعمل 
وهويات  الجنسية  التوجهات  على  المبني  التمييز  لمناهضة  شمولية  مقاربات  استنهاج  على 

النشاطاتالنوع االجتماعي.
االجتماعية المجتمع

•

•
•

•
•
•
•
•

ا�فـــراد المثلييــــن والمثليــــات، والثنائييــن 
والثنائيــــات، ومتغيــــري ومتغيـــرات النــوع 
االجتماعـي، وثنائيي وثنائيات الجنس، وذوي 
وذوات الجنوســـــــــــة غيــــــــــــر النمطيــــــة


