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قامت منظمة بداية للمثليين و المثليات في منطقة وادي النيل )مصر و السودان( 
و مؤسسة مساحات للتعددية الجنسية والجندرية في الفترة مابين 15 ديسمبر 
2016 حتى 15 مارس 2017 بعمل دراسة إحتياجات للمجتمع الكويري / مجتمع 
م.م.م.م في مصر لتقديم منظور محلي إلحتياجات هذا المجتمع وإتخاذ نهج 

قائم على األدلة في إتخاذ القرارات وتقديم الخدمات.
لم يكن القصد من هذه الدراسة أن تكون شاملة في الوصول إلى جميع األفراد 

الم.م.م.م وإنما لتوفير نقطة إنطالق لجمع المعلومات من أفراد هذا المجتمع 
الذين تمكنا من الوصول إليهم/ن .لذلك فقد تم إستهداف عدد إجمالي )372 
( عينة من أفراد هذا المجتمع وسوف نتناول في أبواب التقرير تفاصيل العينة 

والمحافظات التي قمنا بإستهدافها و ما الذي توصلنا إليه من نتائج مع التوصيات 
النهائية للدراسة.

بطبيعة الحال واجهت فريق العمل بعض القيود والمعوقات حيث كانت هذه  
الدراسة هي األولى من نوعها التي نقوم  بتنفيذها في مصر، وبالتالي كان من 

الصعب معرفة مدى نجاحها ,لذا منذ بدء العمل فيها توقعنا بعض الثغرات. حيث 
أن الظروف األمنية القاهرة التي عمل فيها الباحثون/ات الميدانيون في الوصول 

إلى أفراد مجتمع الم.م.م.م كانت بالغة التعقيد و الخطورة.
و على الرغم من القيود و المعوقات، فأن هذا التقرير قدم إضافة قيمة إلى 

األدلة الموجودة التي يمكن أن توفر مؤشرات إلى تطوير و متابعة خطط عملنا في 
المستقبل.

مقدمة
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كان الغرض األساسي من هذه الدراسة  هو اآلتي:

معرفة المزيد حول إحتياجات المجتمع الكويري /مجتمع ال م.م.م.م في مصر و الحصول على معلومات 	 
مفصلة من مجموعة أكبر وأكثر تمثيال لهذا المجتمع.

الحصول على تفاصيل أكثر صدقا وموضوعية لإلحتياجات من األفراد الذين نتواصل معهم/ن بشكل مباشر.	 
أن نتعرف على اإلحتياجات المحتملة التي لم نعتقد من قبل أنها قد تكون بالغة األهمية أو لم نعرف حتى 	 

بوجودها.
توثيق إحتياجات المجتمع الكويري/مجتمع الم.م.م.م دائما مفيدة في المناصرة أو الضغط المحلي, اإلقليمي, 	 

و الدولي من أجل قضيتنا.
التأكد من أي إجراءات نقوم بإتخاذها أو خطط نقوم بتنفيذها تتماشى مع اإلحتياجات التي أعرب عنها أعضاء 	 

مجتمعنا.
منهجية الدراسة

أسلوب جمع البيانات بالدراسة

تم اإلعتماد على أسلوب العينات و تم إختيار العينات طبقا ألسلوب العينة العشوائية الطبقية حيث أتيحت فرصة متكافئة 

لكل أفراد مجتمع الدراسة )مجتمع م.م.م.م (  ألن يتم إختيارهم/ن لإلنضمام للعينة وقد تم تالشي عيوب العينة 

العشوائية الطبقية من خالل الفهم الجيد لمجتمع الدراسة وعدم تواجد أية مستويات للتغير داخل المجتمع المذكور 

باإلضافة إلى مراعاة التنوع داخل العينات المأخوذة كالتالي:

التنوع الجغرافي . 1
تم مراعاة التنوع الجغرافي والوصول لتغطية مناسبة ألغلب محافظات جمهورية مصر العربية .لوحظ إنتشار 

أعداد كبيرة من مجتمع الدراسة في القاهرة الكبرى واإلسكندرية مما جعل نسبة كبيرة من الدراسة الميدانية 
تشمل هاتين المحافظتين.

و ذلك بعد األخذ في اإلعتبار أن تعداد سكان هاتين المحافظتين يشكل نسبة ) %16( من التعداد السكاني 
لجمهورية مصر العربية  حيث أقترب عدد سكان المحافظتين من 14,5 مليون نسمة من التعداد الكلي للسكان . 

باإلضافة إلى تميز مجتمع هاتين المحافظتين باإلنفتاح النسبي وسهولة التعرف على أفراد الم.م.م.م وسهولة 
التواصل والوصول فيما بينهم/ن مقارنة بباقي محافظات الجمهورية.

2.  التنوع الجندري وتنوع الميول الجنسية/الهوية الجندرية/التعبير الجندري
تم مراعاة الوصول لذكور وإناث و مزدوجي/ات الجنس »إنترسكس« وتم أيضا مراعاة تنوع الميول الجنسية و 

الهوية الجندرية و التعبير الجندري فقد تم الوصول لمثليين/ت, ثنائي/ات الميول الجنسية ,متحولين/ات جندريا 
.)Crossdresser( و عابري/ات اللباس  )Panesexual( وجنسيا ,كوير, متعددي/ات الميل الجنسي

ولكن بشكل عام واجهت فريق العمل الميداني صعوبة في الوصول ألعداد كبيرة من المتحولين/ات جندريا 
وجنسيا و متعددي/ات الميل الجنسي )Panesexual(  و عابري/ات اللباس )Crossdresser( و عديمي الميل 

.) Asexual( الجنسي
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 3. التنوع العمري و الخلفية اإلجتماعية
تم مراعاة الوصول إلى مراحل عمرية مختلفة وطبقات إجتماعية متنوعة تتراوح ما بين أقل من 18 عاما حتى 
أكبر من 50 عاما. وطبقا لتجانس مجتمع الدراسة من حيث التشابه الكبير في السمات اإلجتماعية والثقافية 

والظروف المحيطة رغم إختالف السمات العامة في كل مجموعة محافظات فقد تقرر أن تكون العينة 
صغيرة لكي يسهل التعامل معها من كافة الزاويا ,كسهولة ضبط المتغيرات وقلة التكاليف وسرعة 

الوصول إلى النتائج المرجوة ,ولذلك في البدء تقرر الوصول لعدد 350 عينة إجمالية موزعة على 11 محافظة/
مدينة مفتاحية تعكس سمات باقي المحافظات .

المدن التي تم إختيارها لخضوعها للدراسة هي : 
القاهرة الكبري و ضواحيها  ،  اإلسكندرية ،  بنها ،  المنصورة  ،  طنطا ،  بورسعيد ، المنيا ،  أسيوط ،  سوهاج ،  

األقصر و أسوان.
بعد البدء في تنفيذ الدراسة تم زيادة عدد العينات إلى 372 عينة من عدد 19 محافظة إلعطاء إمكانية تغطية 
مساحات أكبر من الجمهورية للوصول لنتائج أدق وأيضا نتيجة إستخدام إسلوب كرة الثلج ) Snowball( فقد 

تمكن الباحثون/ات الميدانيون/ات من الوصول ألعداد أكبر على إمتداد جغرافي أوسع وهذا قد ساعدنا في 
الوصول ألماكن جديدة وأشخاص جدد.

طريقة جمع البيانات بالدراسة
تم تصميم إستبيان دراسة إحتياجات جمع في طياته ما بين األسئلة المغلقة لكي نتمكن من حساب إحصاءات 
دقيقة وأسئلة مفتوحة لكي نسمح ألفراد العينة بالتعبير بشكل كبير عن إحتياجاتهم /ن دون وضعهم/ن 

داخل أنماط محددة لإلحتياجات التي نبحث عنها.

عدد العينات بالدراسة
قد تم الوصول إلى 372 عينة من عدد  19 محافظة مع مالحظة أن أفراد مجتمع الدراسة غير ظاهرين/ات 

بالمجتمع المصري ويعتمدون/ن بشكل كبير على التخفي خوفا على أمانهم/ن الشخصي مما صعب مسألة 
الوصول إليهم/ن بشكل كبير األمر الذي أضطر الباحثين/ات الميدانين إلي اإلعتماد على اسلوب كرة الثلج 

)Snowball( حيث في البداية تم اإلعتماد على دائرة المعارف من أفراد مجتمع الدراسة وهؤالء األفراد 
أوصلوا الباحثين/ات بأفراد آخرين وهكذا إلى أن تم الوصول للعدد المخطط له مسبقا.
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تحليل البيانات
 

أوال : بيانات المشاركين/ات في الدراسة أنقسمت العينة كالتالي:

طبقا للمحافظات	 
بلغ عدد أفراد العينة 372 موزعين على 19 محافظة .كان نصيب القاهرة الكبرى منها هو األكبر حيث بلغ 

46,2 % ,تلتها محافظة اإلسكندرية بنسبة 10,5% ,ثم محافظة الغربية )تم الوصول لعينات من مدينتي 
طنطا والمحلة الكبرى ( بنسبة 9,1 % ,ثم محافظة الدقهلية ) تم الوصول لعينات من مدينة المنصورة 

و ميت غمر (  بنسبة 7,3 % ,ثم محافظة الشرقية )تم الوصول لعينات من مدينة الزقازيق( بنسبة %3,8 
,ثم محافظة بورسعيد  3,2%  ومحافظة القليوبية ) تم الوصول لعينات من مدينة بنها ( بنسبة 3,2 % 

,ثم محافظة اإلسماعيلية بنسبة 3% ,ثم محافظة اسوان بنسبة 2,4 % ,ثم مدينة اسيوط بنسبة 2,2 % 
,ثم محافظة سوهاج ونسبتها 1,9% ومحافظة األقصر ) تم الوصول لعينات من مدينتي األقصر والكرنك 

( بنسبة 1,9 % ,ثم محافظة المنوفية )تم الوصول لعينات من مدينتي المنوفية وكفر الشيخ ( بنسبة 1,6 
% ,ثم محافظة الفيوم بنسبة 1,1 % ,ثم محافظة المنيا بنسبة 0,8 % ,ثم محافظة الغردقة 0,5% , ثم 

محافظة دمياط بنسبة 0,5 % ,ثم محافظة البحيرة 0,3% ,ثم محافظة قنا بنسبة 0,3% ,باإلضافة إلى 
نسبة 0,3% لم يذكروا/ن إلي أي محافظة ينتمون/ين.

القاهرة الكبرى 
اإلسكندرية

البحيرة
اإلسماعيلية

أسوان
أسيوط

المنيا
األقصر  - األقصر والكرنك

االشرقية - الزقازيق
الغردقة
الفيوم

االدقهلية – المنصورة و 
ميت غمر

القليوبية– بنها
المنوفية – المنوفية وكفر 

الشيخ
بورسعيد

دمياط
سوهاج

الغربية – طنطا و المحلة
قنا

 لإلطالع عىل اإلستبيان يرجى الذهاب لقسم املالحق يف آخر التقرير

لإلطالع عىل األرقام التفصيلية والنسب البيانية الكاملة الخاصة بكل قسم يرجى الذهاب لقسم الجداول بآخر التقرير

3% 

0.5 % 0 %

46.2%

 10.5%

9.1%

7.3%

3.8%

3.2%
3.2%

  2.4%
2.2%

1.9%
1.9%

1.6%1.1%
0.8%

0.3%
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طبقا للميول الجنسية / الهوية الجندرية	 
إستحوذ الذكور المثليين على النسبة األكبر من أفراد العينة حيث كانت نسبتهم %34.7 وتلتها نسبة اإلناث 

المثليات وكانت نسبتهم %25.9 ثم نسبة الذكور ثنائي الميل الجنسي فكانت %9.6 ثم نسبة اإلناث ثنائيات الميل 
الجنسي فكانت %8.3 ونسبة المتحوالت جندريا كانت أيضا %8.3 ثم  نسبة الكوير كانت %4.8 ثم نسبة الذكور 
المتحولين جنسيا بنسبة %2.2 ونسبة الذكور المتحولين جندريا بنسبة %2.2 ثم تلتها نسبة المتحوالت جنسيا 

فكانت %0.5 وكانت نسبة الهويات األخرى والذين لم يذكروا/ن هوياتهم/ن تحديدا %3.5 من إجمالي أفراد 
العينة.

طبقا للجنس	 
إنقسمت العينة إلى نسبة %50.5 ذكور و نسبة %47.6 إناث ونسبة %0.3 مزدوجي الجنس ونسبة 1.6% 

أخر )سواء قام بعدم التحديد المناسب لنوعه أو لم يذكر تماما(

ذكور
إناث

ذكور ثنائي الميل الجنسي 
إناث ثنائيات الميل الجنسي

متحوالت جندريا
كوير

ذكور متحولين جنسيا 
ذكور المتحولين جندريا 

متحوالت جنسيا 
هويات أخرى

 

50.5%

47.6%

0.3%

1.6%

34.7%

25.9%

 9.6%

8.3%

8.3%

 4.8%

3.5%

2.2% 
2.2% 

0.5%
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طبقا للسن	 
تنــوع أفــراد العينــة فــي اإلطــار العمــري فكانــت نســبة الذين/الالئــي تتــراوح اعمارهــم/ن أقــل مــن 18 عــام 
ــراوح  ــن تت ــبة الذي ــنة %37 ونس ــى 23 س ــنة حت ــن 18 س ــا بي ــم/ن م ــراوح أعماره ــن تت ــبة الذي %3.8 ونس
أعمارهــم/ن مابيــن 24 حتــى 30 ســنة %42.7 ونســبة الذيــن تتــراوح أعمارهــم/ن مــا بيــن 31 ســنة حتــى 
40 ســنة %12.4 ونســبة الذيــن تتــراوح أعمارهــم/ن مــا بيــن 41 ســنة حتــى 50 ســنة %1.6 ونســبة الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم/ن فــوق 50 ســنة %0.6 ونســبة البيانــات األخــرى وغيــر المكتملــة  حوالــي 1.9%

طبقا للتعليم	 
تنوعت الشريحة التعليمية في العينة حيث بلغت نسبة غير المتعلمين/ات 

%0.8 من إجمالي أفراد العينة ونسبة الحاصلين/ات على التعليم الفني 4.3% 
ونسبة الحاصلين/ات على التعليم االبتدائي فقط %1.1 ونسبة الحاصلين/ات على التعليم المتوسط %7.3 ونسبة 

التعليم حتى المرحلة الثانوية %18.3 ونسبة الحاصلين/ات على التعليم الجامعي %60.8 ونسبة الحاصلين/ات 
على التعليم فوق الجامعي %6.2 ونسبة البيانات غير المكتملة 1.2%

طبقا للعمل	 
شملت العينة نسبة %50.3 من العاملين/ات ونسبة %48.1 غير عاملين/ات ونسبة البيانات غير المكتملة 1.6%. 

وكانت مجاالت العمل متعددة وتشمل أغلب فئات المجتمع مما يدل على تنوع الفئات اإلجتماعية بالعينة التي 
يشمل أفرادها طبقات اجتماعية مختلفة بدءا من العمال/ات ووصوال لألستاذة 

187الجامعين/ات.  
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6

يعمل ال يعمل أخر

18

0

50

120

150

200

250

23-18

30-24

40-31

50-41

50

52322668274163

0

50

100

150

200



تقرير دراسة إحتياجات المجتمع الكويري مجتمع الم.م.م.م في مصر

8

طبقا لإلهتمامات العامة	 
من العالمات الواضحة الظاهرة أثناء تحليل اإلستبيانات هو تنوع وإختالف هوايات المشاركين/ات في الدراسة ما 
بين القراءة ,مشاهدة األفالم التوعوية,الكتابة ,حضور التدريبات ,التطوع ومجال حقوق االنسان ,المجال البحثي 

,التوثيق , إلقاء تدريبات / محاضرات ,نشر التوعية,تصوير فيديو,تصوير فوتوغرافي,تصميم الجرافيك,تدريب /دعم 
األقران ,الكتابة الصحفية ,باألضافة إلى الفنون )الرسم والرقص وتصميم األزياء والموسيقى والغناء و الديكور 

و التمثيل( ,والتجارة وتربية الحيوانات والسفر والرياضة واإلنترنت.
وهذا بالفعل سينعكس على شخصياتهم/ن ويلعب دورا في تحديد إحتياجاتهم/ن. لوحظ أن بعض المشاركين/

ات قاموا باإلجابة علي هذا السؤال بشكل متسرع دون تركيز, حيث  لوحظ تسرعهم/ن في اإلختيار, حيث على 
سبيل المثال بعض األفراد ذكروا القراءة كإحدى الهوايات و لكنهم/ن غير مهتمين/ات بالحصول على كتب 

لعدم إهتمامهم بها ونتيجة لهذا التسرع فأننا لن نضع إحصائيات محددة ألننا نشك في صحتها نوعا ما.



تقرير دراسة إحتياجات المجتمع الكويري مجتمع الم.م.م.م في مصر

9

يحتاج أفراد العينة الذين يحتاجون للتدريبات التوعوية لألسباب التالية : 
لزيادة الوعي والمعرفة والثقافة و للتوافق مع المستجدات التي تخص مجتمع الم.م.م.م )الغالبية 	 

العظمى(

لمساعدة اآلخرين و إفادة المجتمع والمساهمة في نشر الوعي	 

لكي يكونوا جديرين بالمناقشات الخاصة بالموضووعات التي تهم مجتمع الم.م.م.م	 

الحصول على تدريبات حول قضايا و حقوق الم.م.م.م 1

الحصول على تدريبات حول قضايا وحقوق اإلنسان 2

الحصول علي تدريبات حول الجندر, الجنسانية, النسوية 3

الحصول على تدريبات حول األمان الرقمي 4

الحصول على تدريبات حول الصحة الجنسية والوقاية  من األيدز و األمراض المنقولة جنسيا 5

الحصول على تدريبات حول الدين و التعددية الجنسية و الجندرية 6

الحصول علي تدريبات حول الكتابة , التصوير , و إنتاج األفالم الوثائقية 7

الحصول علي  تدريبات حول التوثيق و كتابة البحوث 8

الحصول علي تدريبات في مجال الصحة النفسية و الرفاه العاطفي 9

الحصول على تدريبات قانونية لمعرفة حقوقك القانونية المحلية والدولية 10

الحصول علي  تدريب مدربين في أي من المجاالت أعاله 11

ثانيا : إحتياجات المشاركين في الدراسة	 
تناولت الدراسة عدة محاور أساسية تم السؤال عنها خالل الدراسة الميدانية وتم السؤال عن أولويات 

أفراد مجتمع الم.م.م.م في اإلحتياجات التي تناولناها في الدراسة وسنستعرض النتائج كما يلي:
اإلحتياجات التدريبية . 1

تم تناول هذا اإلحتياج على صورة سؤالين مدرجين في اإلستبيان حيث كان الغرض من السؤال األول هو 
ترتيب أولوية الموضوعات التدريبية والغرض من السؤال الثاني هو معرفة أسباب اإلحتياج . و قد لوحظ 

تذبذب مواقف أفراد العينة كالتالي : 
السؤال األول كانت نسبة الموافقة %68 ونسبة الرفض %19.4 ونسبة الذين لم يحسموا/ن 

موقفهم/ن %11.3 وفي السؤال الثاني كانت نسبة الموافقة %69.6 ونسبة الرفض %29 مما يشير 
إلى زيادة الرفض تدريجيا كلما زاد التمعن في التفكير.

وكانت اإلحتياجات التدريبية للموضوعات التالية : 
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التمكن من معرفة العديد من أفراد مجتمع الم.م.م.م و لخلق نوع من أنواع الحوار حول القضايا 	 

المشتركة وسماع اآلراء

لمعرفة حقوق مجتمع الم.م.م.م والمطالبة بها ولمعرفة أوضاعنا والتعامل معه	 

للتصالح مع النفس في موضوع الدين	 

للتمكن من إقناع األهل بمرض إضطراب الهوية الجنسية )متحول جندريا يريد زيادة وعيه بخصوص هذا 	 

المرض(

نوعية التدريبات المطلوبة:
تم فتح المجال من خالل سؤال مفتوح آخر داخل اإلستبيان لكتابة نوعية التدريبات التوعوية التي 

يحتاجونها وأشتملت اإلجابات على التنوعات التالية : 

حقوق اإلنسان و حقوق الم.م.م.م. )أغلبية(	 

التوعية الصحية وتشمل : )أغلبية(	 

        الصحة الجنسية بما في ذلك األمراض المنقولة جنسيا والممارسات الجنسية

       الصحة النفسية والرفاه العاطفي بما في ذلك األمان الشخصي وتقبل الذات

الجنسانية والنوع اإلجتماعي )أغلبية(	 

األمان الرقمي	 

تدريبات قانونية ودولية	 

الهجرة واللجوء 	 

الجرافيك والكتابة والتصوير	 

الدين والمثلية	 

التقاطعيات )الطبقات اإلجتماعية( بين الهوية الجندرية والتوجه الجنسي	 

الحرية والمساحات الشخصية	 

تدريبات خاصة بمرحلة التعايش للمتحولين جنسيا	 

كتابة البحوث – البحث الميداني	 

تنمية بشرية ومهارات شخصية	 

كيفية العالج واإلبتعاد عن المثلية )قام بطلبه أحد افراد العينة ثنائي الميل الجنسي من االقصر(	 
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2- اإلحتياجات للكتب واالدلة التدريبية

تم تناول هذا اإلحتياج على صورة سؤالين مدرجين في اإلستبيان.كان الغرض من السؤال األول هو ترتيب 

أولوية موضوعات الكتب والغرض من السؤال الثاني هو معرفة أسباب اإلحتياج ولوحظ تذبذب مواقف أفراد 

العينة كالتالي : 

السؤال األول كانت نسبة الموافقة %58.6 ونسبة الرفض %27.4 ونسبة الذين لم يحسموا/ن موقفهم 

%13.2 وفي  السؤال الثاني كانت نسبة الموافقة %59.9 ونسبة الرفض %39 مما نعتقد أنه يعني 

زيادة الرفض تدريجيا كلما زاد التمعن في التفكير.

وكانت اإلحتياجات لموضوعات الكتب كما يلي:

1 الحصول على كتب/أدلة توعوية حول قضايا و حقوق الم.م.م.م

الحصول على كتب/أدلة توعوية حول قضايا وحقوق اإلنسان 2

الحصول علي كتب/أدلة توعوية حول الجندر, الجنسانية, النسوية 3

الحصول على كتب/أدلة توعوية حول األمان الرقمي 4

 الحصول على كتب/أدلة توعوية حول الصحة الجنسية والوقاية من  األيدز و األمراض
المنقولة جنسيا

5

الحصول على كتب/أدلة توعوية حول الدين و التعددية الجنسية و الجندرية 6

الحصول علي كتب/أدلة توعوية حول الكتابة , التصوير , و إنتاج األفالم الوثائقية 7

الحصول علي كتب/أدلة توعوية  حول التوثيق و كتابة البحوث 8

الحصول علي كتب/أدلة توعوية في مجال الصحة النفسية و الرفاه العاطفي 9

 الحصول على كتب/أدلة توعوية قانونية في مجال معرفة حقوقك القانونية المحلية
والدولية

10

الحصول علي تقارير توثيق لإلنتهاكات اإلنسانية ضد مجتمع م.م.م.م في مصر 11
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والذين أكدوا/ن احتياجهم/ن لكتب وأدلة توعوية قد ذكروا/ن األسباب التالية :
حب القراءة	 

زيادة المعرفة 	 

تعلم معلومات ومهارات تساعد في الرفاه النفسي واإلجتماعي	 

لإلطالع أكثر بنظرة شمولية ونقدية عن المواضيع المختلفة	 

الكتب تساعد في توفير خصوصية أكثر	 

المعلومات تصل أسرع من خالل الكتب	 

زيادة اإلطالع و اإلدراك	 

توثيق المعلومات وتثبيتها	 

 وعلى النقيض من الذين قد أكدوا/ن إحتياجهم/ن لكتب وأدلة توعوية قد 
ذكروا/ن األسباب التالية : 

الخوف من وجود كتب تخص مجتمع م.م.م.م في المنازل فيعرف األهل هويات أفراد العينة التي 	 

يخفونها أو الخوف من أن يراها أحد أو يتم القبض عليهم/ن نتيجة وجود مثل هذه الكتب معهم/ن

عدم اإلهتمام بالقراءة	 

األدلة التوعوية ال تفيد البعض	 

المواد التعليمية متوفرة على شبكة اإلنترنت	 

تعدد مصادر اإلطالع	 

لدى البعض الكتب الخاصة بهم/ن	 

تفضيل التدريبات أو الفيديوهات أو نسخ كتب رقمية عن الكتب المطبوعة	 
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نوعية الكتب / األدلة التوعوية المطلوبة:
تم فتح المجال من خالل سؤال مفتوح آخر داخل اإلستبيان لكتابة نوعية الكتب / األدلة الوعوية 

التي يحتاجونها وأشتملت اإلجابات على التنوعات التالية : 

حقوق اإلنسان و حقوق م.م.م.م  و الحقوق القانونية الدولية و حقوق المتعايشين مع فيروس نقص 	 

المناعة البشري وتقارير اإلنتهاكات

التوعية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية بما في ذلك األمراض المنقولة جنسيا 	 

الصحة النفسية  بما في ذلك تأهيل المتحولين/ات جندريا وجنسيا لعملية التحول	 

النسوية والجنسانية والنوع اإلجتماعي كتب وأدلة تدريبية	 

قصص من التاريخ المثلي وروايات مثلية / خيالية وتجارب حياتية 	 

تاريخ الحركة المثلية في مصر و تاريخ المثلية في الشرق األوسط	 

التوعية األمنية	 

األمان الرقمي	 

األمان الشخصي	 

الهجرة واللجوء 	 

الدين والمثلية	 

مرحلة التعايش للمتحولين/ات جنسيا	 

التوثيق وكتابة البحوث	 

تنمية بشرية وعلم نفس	 

كتب قانونية عن المناصرة	 

اإلقتصاد والتمكين المادي	 

إدمان المخدرات داخل مجتمع الم.م.م.م.	 

فلسفة	 

إقتصاد	 

المجال الروحاني عن العالم اآلخر والجن	 

العنف اللفظي والتحرش اللفظي	 
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3- الإلحتياجات للفيديوهات والمواقع التعليمية ومجلة كويرية:

اإلحتياجات للفيديوهات والمواقع التعليمية ومجلة كويرية:

تم تناول هذا اإلحتياج على صورة سؤالين مدرجين في اإلستبيان.كان الغرض من السؤال األول هو ترتيب أولوية 

موضوعات الفيديوهات والغرض من السؤال الثاني هو معرفة أسباب اإلحتياج ولوحظ تذبذب مواقف أفراد العينة 

كالتالي : 

السؤال األول كانت نسبة الموافقة %64.5 ونسبة الرفض %20.2 ونسبة الذين لم يحسموا/ن موقفهم 

%14.2 وفي السؤال الثاني كانت نسبة الموافقة %76.9 ونسبة الرفض %21.5 مما نعتقد أنه يعني زيادة 

الموافقة تدريجيا كلما زاد التمعن في التفكير.

1 الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع  توعوية حول قضايا و حقوق الم.م.م.م

الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع  توعوية حول قضايا وحقوق االنسان 2

الحصول علي أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول الجندر, الجنسانية, النسوية 3

الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول األمان الرقمي 4

 الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول الصحة الجنسية والوقاية من  األيدز
واألمراض المنقولة جنسيا

5

الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول الدين و التعددية الجنسية و الجندرية 6

 الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول الكتابة , التصوير , و إنتاج األفالم
الوثائقية

7

الحصول علي أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية  حول التوثيق و كتابة البحوث 8

الحصول علي أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية في مجال الصحة النفسية و الرفاه العاطفي 9

 الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية قانونية في مجال معرفة حقوقك
القانونية المحلية والدولية

10
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موضوعات الفيديوهات المطلوبة:
حقوق الم.م.م.م 	 

حقوق اإلنسان	 

العنف األسري	 

علم النفس والصحة النفسية	 

آخر األحداث	 

الجندر والجنسانية	 

األمراض المنقولة جنسيا وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية	 

اإلنتهاكات المجتمعية والمؤسسية	 

قصص نضال أفراد من مجتمع الم.م.م.م وباألخص المتحولين/ات	 

شهادات أشخاص م.م.م.م قد قاموا بعمل لجوء في دول أخرى و توثيق المصاعب التي واجهتهم/ن 	 

وكيف تغلبوا/ن عليها 

فيديوهات توعية ألهالي الم.م.م.م.	 

التوعية القانونية	 

كيفية التصرف مع اإلنتهاكات والمضايقات في الشوارع واألماكن العامة	 

العالقات والمشاكل ما بين الشركاء/ات	 

مواضيع تخص األقليات الجنسانية والجندرية	 

ومن أشاروا/ن إلى إحتياجهم/ن إلصدار فيديوهات/ أفالم توعوية فقد أتفق أغلبهم/ن على إحتياجهم/ن 	 

لذلك نتيجة حبهم لوسيلة الفيديو في التعليم مما لها من قدرة على تبسيط المادة المقدمة وسهولة 

توصيلها وأنها تقرب الواقع بشكل عملي وأنها سهلة اإلستقبال واإلستيعاب وأيضا كونها متوفرة على 

شبكة اإلنترنت مما يجعلها متاحة طوال الوقت دون قيود.أغلب الموافقون/ات قد أتفقوا/ن على 

إحتياجهم/ن لهذه الفيديوهات التوعوية من أجل زيادة وعيهم/ن ولكي يكونوا/ن أكثر إلماما بالواقع.

أما الذين أتفقوا/ن على عدم إحتياجهم/ن لألفالم الوثائقية أو األفالم التوعوية فقد كان ذلك بسبب عدم 	 

إهتمامهم/ن بمثل هذه األنواع من التوعية وتفضيلهم ألنواع أخرى منها مثل الكتب أو التدريبات العملية 

أو بسبب توافر فيديوهات توعية كافية بالنسبة لهم على شبكة اإلنترنت. البعض أيضا يرى أن الرقابة 

ستلعب دورا في حجب مثل هذه الفيديوهات ويوجد عند البعض تخوف من وجود مثل هذا المحتوى من 

الفيديوهات.
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أما بالنسبة للمجلة فكانت نسبة اإلحتياج لها %73.1 ونسبة %25 الرافضين/ات لفكرتها

ومن وافقوا/ن على إحتياجهم/هن لصدور مجلة كويرية دورية إلكترونية تتناول قضايا الم.م.م.م قد ذكروا 

األسباب التالية : :

للتعرف على القضايا والمشاكل و أهم الموضوعات و القوانين	 

لإلستفادة من تجارب اآلخرين ولتعلم مهارات حياتية	 

لمعرفة حياة المتحولين/ات حول العالم	 

ألنها ستخلق جوا تفاعليا	 

للتوثيق والترفيه	 

ألنها ستخلق شعورا بالدعم	 

إلقناع الناس و إثبات أن المثلية مرض يجب عالجه	 

لمعرفة أشخاص الم.م.م.م جدد ومعرفة كيف يعيشون/ن حياتهم/ن	 

أنها خطوة جيدة للظهور كمجتمع م.م.م.م 	 

فكرة جديدة وستحشد مجتمع م.م.م.م جيدا	 

والرافضين/ات قد رأوا/ين أنها غير مفيدة على اإلطالق وأنها لن تهم أحد أو ألنها ستقوم بلفت اإلنتباه 

لمجتمع م.م.م.م وهناك نسبة %2.9 من أفراد العينة تري أن المجلة غير مهمة بالنسبة لهم/ن.

كانت اإلقتراحات بالموضوعات التي يمكن أن تناقشها المجلة كالتالي : 	 

أفكار عن العبور/ التحول الجنسي	 

أخبار مجتمع م.م.م.م في مصر	 

أسئلة وأجوبة عن  الصحة الجنسية والصحة النفسية ونشاطات إجتماعية	 

تجارب سابقة ألفراد م.م.م.م 	 

قصص عن محاولة التعافي من المثلية 	 

كيفية إستمرار العالقة العاطفية، العالقات العاطفية 	 

األمراض المنقولة جنسيًا 	 

الصحة الجنسية	 

حقوق اإلنسان	 

الهجرة واللجوء	 

7
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4- اإلحتياج للدعم النفسي والرغبة في الحصول عليه

بداية نود أن نشير إلى أن بعض أفراد الدراسة قد أجابوا/ن على السؤال  

الخاص بإحتياجهم/ن للدعم النفسي من مفهوم أن المثلية الجنسية 

مرض نفسي وقد يحتاج للدعم من أجل أن يشفى منه الفرد. والغالبية 

قد تناولوا/ن فكرة اإلحتياج للدعم النفسي من منظور تقبل كونه مثلي/ة 

الجنس وما يصاحبه من تردد في الهوية الجنسية. وقد تنوعت اإلجابات ما بين موافق/ة ورافض/ة وكانت النتيجة 

كالتالي : 

أوال من يحتاجون/ن للدعم النفسي ونسبتهم %68.5 وكانت أسبابهم/ن كثيرة سنقسمها للمجموعات التالية: 

    المجموعة األولى:
 األفراد اللذين يتعرضون/ن للضغوط النفسية نتيجة كونهم/ن من أفراد مجتمع م.م.م.م  و تشمل هذه عدة فئات 

كالتالي:

الفئة االولى: المثليين/ات الذين أجبرهم/ن أهلهم على الزواج وهم 2 رجال مثليين في العينة ويشعرون 	 

بعقدة الذنب تجاه زوجاتهم وبالتناقض طوال الوقت.

الفئة الثانية: من يشعرون/ن بعدم تقبل كونهم/ن مختلفين/ات في الهوية الجندرية عن باقي أفراد 	 

مجتمعهم/ن و يحتاجون للدعم النفسي لمساعدتهم/ن على تقبل أنفسهم/ن وهوياتهم/ن ومساعدتهم/ن 

على التعايش في المجتمع والتعامل مع رهاب المثلية الجنسية.

الفئة الثالثة: المشاكل النفسية الخاصة بالمتحولين/ات جندريا وجنسيا.	 

الفئة الرابعة: من يعيشون حياة مزدوجة أحدها في الخفاء نتيجة ميولهم/ن الجنسية وما يتبع ذلك من 	 

مشاكل نفسية.

الفئة الخامسة: من يتعرضون/ن لمشاكل بسبب كونهم من أفراد مجتمع الم.م.م.م ومنهم/ن من تعرض 	 

للعنف أو للتهديد أو للسرقة أو لمشاكل مع الشرطة.

الفئة السادسة: من يحتاجون لمجموعة للدعم النفسي للمرضى المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 	 

HIV/AIDS  البشري

ويمثل هذه الفئة مثلي متعايش مع فيروس نقص المناعة البشري  HIV/AIDSقد شارك في العينة.	 
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المجموعة الثانية: 
المجموعة الثانية: األفراد الذين يتعرضون للضغوط النفسية نتيجة ظروف مجتمعاتهم/ن المحيطة سواء 	 

كانت الضغوط بسبب العمل أو األهل أو ظروف الحياة والمعيشة أو أسباب عامة وهي مجموعة قليلة.

المجموعة الثالثة : 
األفراد الذين يتعرضون للضغوط النفسية ولم يجدوا أطباء/أخصائيين نفسيين/ات داعمين/ات لمجتمع 	 

م.م.م.م وهذه المجموعة تحتاج لدعم نفسي من األطباء / االخصائيين الداعمين/ات للمثلية الجنسية 

ولمجتمع م.م.م.م دون الشعور بالرفض أو الوصم أو التمييز.

ثانيا األفراد اللذين ال يحتاجون/ن  للدعم النفسي ونسبتهم %30.7 وإنحسرت أسباب إحجامهم في 	 

عدة مجموعات كالتالي: 

المجموعة االولى: ذكروا/ن فقط أنهم/ن ال يحتاجون للدعم النفسي	 

المجموعة الثانية: ذكروا/ن أنهمن متقبلين/ات لميولهم/ن ومتصالحين/ات مع أنفسهم/ن وهذا 	 

ال يمثل لهم أية مشاكل نفسية

المجموعة الثالثة: من يتعاملون/ن بالفعل مع أطباء/أخصائيين نفسيين أو لديهم/ن دوائر دعم 	 

خاصة بهم/ن تقوم بالدور النفسي الداعم باإلضافة للمتحولين/ات جنسيا الذين إنتهوا/ين من 

الجلسات واإلختبارات النفسية

المجموعة الرابعة: تتمثل في 5 أفراد كل منهم له سبب مختلف عن اآلخر وكانوا كالتالي : األول 	 

رافض بسبب عدم حبه للتواجد في مجموعات ,الثاني رافض بسبب تعامله بشكل فردي مع 

ضغوطاته النفسية ,الثالث رافض النه يعتقد أن المثلية الجنسية مرض نفسي وهويعتقد أنه لو 

ذهب للعالج سيظل مثليا كما هو ,الرابع رافض بس أنه ال يجيد التعبير عما بداخله مما يتسبب له 

بأزمات نفسية والخامس رافض ألنه يرى ميوله أمر شخصي وال يريد التحدث عنها أمام أحد.
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 5- اإلحتياج لمساحة آمنة 
كانت نسبة % 80.1  من العينة يحتاجون لمجموعة دعم أو مساحة آمنة للحوار لألسباب التالية : 

التواصل والتعرف على أشخاص جدد وهذا مثل أغلبية اآلراء	 

للتعرف على التجارب المختلفة ومشاركتها فيما بين أفراد 	 

مجتمع الم.م.م.م

للتحدث مع اآلخرين وخلق نوع جديد من الحوار	 

عدم تقبل المجتمع ألفراد مجتمع الم.م.م.م	 

للتعرف على أشخاص جدد وإكتساب خبرات جديدة منهم/ن	 

هذا الشكل من التواصل سوف يحدث تغييرا وتفاعال إيجابيا 	 

بيننا

توفير دعم نفسي واألحساس باألمان والتقرب في بيئة 	 

إيجابية داعمة

وقد وافق منهم حوالي % 41.9 على الشكل األول 	 

وهو لقاءات إجتماعية في أماكن مفتوحة/عامة ووافقت نسبة %52 على الشكل الثاني )لقاءات إجتماعية في 

أماكن مغلقة/خاصة(  ونسبة %39.9قد وافقت على الشكل الثالث )لقاءات رسمية في حضور ميسر متخصص( 

ووافقت نسبة %25.5 على الشكل الرابع )لقاءات فردية/أقران(.وقام بعضهم بتقديم مقترحات لبعض األشكال 

للمساحة اآلمنة وكانت كالتالي:

التجمع في منزل خاص	 

لقاءات إجتماعية لها شكل آخر مثل حفالت أعياد الميالد	 

التمويه في شكل التجمعات	 

مواقع التواصل اإل جتماعي )السوشيال ميديا( تغني عن هذه المساحات في كثير من الوقت	 

بعض الرحالت في أماكن بحضور منسق/ة	 

وعلى النقيض توجد نسبة 19,4 % ال يحتاجون مجموعات دعم أو مساحة آمنة للحوار لألسباب التالية :
لديهم دوائرهم/ن الخاصة / أصدقائهم/ن 	 
التواصل اإلكتروني أكثر سهولة	 
مثل هذا التجمع سيكون بؤرة للتركيز األمني	 
ال أحب األماكن المخصصة ألفراد مجتمع الم.م.م.م ،أفضل األماكن 	 

المتاحة للجميع
ال أريد معرفة أشخاص جدد	 
منعا للشبهات	 

منعا للتعرض للعنف نتيجة إنكشاف هويتي الجنسية	 
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يحتاج حوالي %78.8 من أفراد الدراسة للدعم القانوني وكانت أهم أسباب إحتياجهم/ن له ناجمة عن عدم 

شعورهم/ن باألمان وظهر ذلك خالل أغلب اإلجابات التي صيغت بطرق 

مختلفة وتدل على نفس المعني وهو نتيجة تزايد إحساسهم/ن 

بالخطر و خوفهم/ن من اإلعتقال بواسطة السلطات األمنية بسبب 

هوياتهم/ن الجندرية أو ميولهم/ن الجنسية سواء كانوا مثليين/ات أو 

ثنائي/ات الميل الجنسي. أما خوف المتحولين/ات جندريا/جنسيا فقد 

كان مضاعفا نظرُا للظروف التي يمر بها مجتمع المتحولين/ات في مصر 

بسبب إختالف الشكل الخارجي مع الجنس في األوراق الثبوتية وصعوبة 

تغيير األوراق الرسمية. وقد أتفق أغلب اللذين وافقوا/ن على حاجتهم/ن للدعم القانوني على أن المثلية تعتبر 

جريمة في المجتمع المصري وأن أفراد مجتمع م.م.م.م معرضون لإلعتقال في أي وقت. هذا باالضافة لخوف أحد 

المثليين الذي قد تزوج باإلجبار نتيجة الضغوط اإلجتماعية عليه من معرفة زوجته بميوله الجنسية الحقيقية وتقوم 

برفع قضية ضده وخوف إحدى المثليات من ضغط أهلها عليها بالزواج و أن يقوموا باجبارها على الزواج برجل, حيث قد 

تلجأ للدعم القانوني لحمايتها في هذه الحالة.

وإنحصرت بعض األسباب القليلة حول طلب الهجرة وطلب التوعية القانونية إلستخدامها عند الطواريء أو عند حاالت 

اإلعتقال وهذا نتيجة إنعدام الوعي القانوني عند بعض األشخاص, وجدير بالذكر إشارة أحد المتحولين جنسيا لتعرضه 

للسرقة من قبل شركائه الجنسيين ويريد دعما قانونيا لهذا السبب.

أما على الجانب اآلخر فنسبة %20.7 من إجمالي أفراد العينة ذكروا/ن أنهم/ن ال يحتاجون للدعم القانوني 

واألسباب تراوحت ما بين األسباب التي نراها عادية واألسباب المتعلقة بالهوية الجندرية أو الميول الجنسية. أوال 

االسباب التي نراها عادية كانت كالتالي:

 كشعور األفراد بعدم وجود سبب حالي للدعم القانوني أو أنه بالفعل  لديه محامي خاص أو يعرف محامي خاص 

سيلجأ له وقت الحاجة أو أنه شخص مسالم ال يعرض نفسه للمشاكل. ثانيا األسباب المتعلقة بالهوية الجندرية  أو 

الميول الجنسية كانت كالتالي: عدم محاولة الفرد بالكشف عن ميوله/ها أو هويته/ها كيال يتعرض للخطر أو شعور 

الفرد بأنه فردا طبيعيا وال يخالف القانون بكونه أحد افراد مجتمع م.م.م.م أو خوف األفراد من الوصم المجتمعي 

فيفضلون عدم اللجوء للدعم القانوني كيال يعرف أنهم/ن أحد أفراد مجتمع م.م.م.م و قد يلجأ بعض المتبنيين/ات 

لهذا الرأي بنفي إنتمائهم/ن لمجتمع م.م.م.م مدعيين/ات أنهم/ن غيري/ات الجنس.
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7- اإلحتياج لمساحة مناقشة قضايا التعددية الجنسية من منظور ديني 
أختلفت آراء أفراد العينة بخصوص الحصول على تدريبات أو معلومات أوإذا ما كانوا/ن بحاجة لتوفير مساحة 	 

لمناقشة القضايا المتعلقة بالدين والتعددية الجنسية و الجندرية وكانت كالتالي :

نسبة الموافقون/ات كانت %65.6 وإنحصرت أسبابهم/ن في النقاط التالية : 	 

قلة الوعي وضعف المعلومات التي تتناول عالقة األديان بالمثلية الجنسية ويريدون تزويد معارفهم/ن 	 

حول هذه الموضوع إما بغرض المعرفة الشخصية أو إلستخدام ذلك في الرد 

على األهل والمقربين الذين ينادون بحرمانية المثلية الجنسية ومناقشتهم/ن 

في األمر.

الوصول إلجابة قاطعة عن السؤال األشهر: هل المثلية حرام؟	 

معرفة هل يوجد هناك تفسيرات دينية معتدلة في موضوع المثلية الجنسية؟	 

إهتمام بعض أفراد العينة بالدين وبإحكامه وآراءه في موضوع المثلية 	 

الجنسية نتيجة تدينهم/ن أو تربيتهم/ن الدينية.

وعلى النقيض كانت نسبة الرافضين/ات %32.8 و أنحصرت إجاباتهم/ن في 	 
النقاط التالية : 

عدم األهتمام بالدين وآراءه في تقبلهم/ن ألنفسهم/ن كأفراد من مجتمع م.م.م.م والبعض أفصحوا عن 	 

كونهم/ن الدينيين وال يشكل هذا األمر فرقا بالنسبة إليهم/ن

عدم اإلهتمام بالتدريبات عموما	 

لديهم الدراية الكافية بالدين وأحكامه ومتعمقين/ات في البحث فيه 	 

الشعور بالرفض كلما تناقشوا/ن دينيا في حكم المثلية الجنسية ألنه حرام	 

المناقشات الدينية أمر ميئوس منه	 
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8- منظور مجتمع الم.م.م.م لقضايا المناصرة وكسب التأييد
حوالي 85.2%  موافقون/ات على مبدأ المناصرة والحشد وكسب التأييد لقضايا مجتمع م.م.م.م على 

عكس 13.7%  رافضون

وتنوعت آرائهم حول أشكال المناصرة المطلوبة من وجهة نظرهم/ن فكانت كالتالي:

52.6%  من إجمالي الموافقون/ات يطالبون بمناصرة محلية و 28.8% من إجمالي الموافقون/ات يطالبون 

بمناصرة إقليمية و 40.9% من إجمالي الموافقون/ات يطالبون بمناصرة دولية و 34.7% من إجمالي 

الموافقون يطالبون بمناصرة على مستوى األمم المتحدة وهيئاتها المختلفة

موقف أفراد الدراسة من النضال الحقوقي	 
من خالل العينات وصف حوالي % 3.2 من إجمالي أفراد العينة أنفسهم/ن 

بأنهم/ن ناشطين/ات في حين وصف % 39.5  أنفسهم/ن بأنهم/ن 

مهتمين/ات به ويرغبون في أن يكونوا أكثر نشاطا ونسبة % 26.1 وصفوا 

أنفسهم/ن بأنهم/ن مهتمين/ات وليس لديهم وقت للعمل ونسبة 

%  30.9كانوا غير مهتمين/ات على اإلطالق.

-1 الدور الذي يقومون/ن به في نضالهم/ن 
%31.7 من الذين لهم/ن دور نضالي أو مهتمين/ات به لهم/ن دور توعوي وسط دوائريرهم/ن الخاصة من مجتمع 

م.م.م.م نسبة 22.6% منهم/ن لهم/ن دور توعوي على اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي و نسبة %31.7 

يحتفظون/ن بآرائهم/ن ويشاركونه فقط مع أصدقائهم/ن المقربين/ات ونسبة % 6.5 يعملون/ن مع مجموعة/

منظمة م.م.م.م ونسبة %9.4 يقومون بإستخدام األدب و الفن ) مثل الكتابة األدبية او اإلبداعية, التصوير 

الفوتوغرافي, صناعة األفالم, التمثيل و الدراما, الغناء, الرسم و الكاركتير... إلخ( ونسبة 9.4% لهم/ن أدوار أخرى كانت 

كالتالي: 

أعمل مع منظمة مجموعة حقوقية )اغلبية(	 
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مناصرة القضية في دوائر دراسية  	 

تقديم نفسي في األماكن العامة 	 

مشاركة رأيي مع اآلخرين	 

توفير مساحة آمنة خاصة لمجتمع م.م.م.م 	 

لقاءات إعالمية وتلفزيونية	 

2- األمور التي تساعدهم على العمل
نسبة %38.7 أعتبرت الدعم النفسي والمعنوي من اآلخرين من األمور التي تساعدهم/ن على 

عملهم النضالي ونسبة %30.6 أعتبرت الدعم المادي شيئا هاما وأساسيا ونسبة %38.2 نادت 

بأهمية الدعم والمناصرة من المجموعات الحقوقية في مصر ونسبة %30.9 قد ذكرت أهمية 

الدعم و المناصرة من المجموعات الحقوقية إقليميا أو عالميا وإعتمدت نسبة %64.5 على 

حماسها وإيمانها بالقضية وتبنت نسبة %25.8 دور دعم مجموعات/منظمات/أفراد المجتمع 

الم.م.م.م في مصر وقد كان لنسبة %4 آراء أخرى هي  كالتالي: 

نشر معلومات تساعدني في النضال	 

دعم طبي و دعم مالي و ظائف لمساعدة األفراد	 

تقبل الذات	 

الواقع وكثرة اإلنتهاكات تحفزني على العمل	 

معرفة تقنية وأمان رقمي	 

دعم من المجتمع المصري – دعم من اإلعالم	 

دعم إعالمي	 

المناصرة الدينية	 

وجود مناصرين/ات	 

دعم قانوني	 

تقبل المجتمع لألفراد من مجتمع م.م.م.م	 

الدعم من العائلة	 

فريق عمل جيد متعاون	 

دعم من شخصيات عامة منفتحة	 

تغيير سلوك المثليين/ات في مصر	 
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3- المعوقات التي تواجه العمل
قلة الخبرة كانت بنسبة %28.2 و التهديدات األمنية أحتلت نسبة %42.5 واإلحتياجات المادية أحتلت 

نسبة %23.9 وقلة الوقت بنسبة %17.5 وقلة الحماس والتشجيع بنسبة %18.5 من إجمالي عدد افراد 

العينة ونسبة %5.6 كانت لهم آراء أخرى كالتالي:

التواصل مع المنظمات	 

الخوف  المرضي من رد فعل المجتمع 	 

إستخراج أوراق رسمية	 

تشديدات األهل	 

العقليات التي اتعامل معها	 

إهتمامات مجتمع الم.م.م.م. شخصية فقط )جنسية( وليست في مجال آخر	 

عدم وجود منظمات مشهرة تهتم بنفس القضايا التي أناصرها	 

العائلة – المجتمع – إطار العمل	 

النظرة الدونية من المجتمع والتهديد المجتمعي	 

تهديدات مجتمعية	 

4- الموارد المتاحة
ذكر %10.2 من إجمالي أفراد العينة أن هناك موارد مالية متاحة لهم لمعالجة القضايا المتعلقة 

بنشاطهم/هن ونسبة %15.1 أشار إلي توفر مكان للعمل ونسبة %18 ذكرت توفر أجهزة وأدوات 

مكتبية ونسبة %21.2 ذكرت برامج كمبيوتر وسوفت وير ونسبة %10.5 ذكرت الكتب ونسبة 

%29.3 ذكرت توفر موارد بشرية ونسبة %2.4 أشارت إلي عدم توفر أي شيء مما سبق ونسبة

 %7 كانت لها آراء أخرى كمايلي:

الوقت                                                                     	 

دعم ناشطين/ات آخرين/ات	 

كمبيوتر محمول)البتوب(	 

الموهبة	 

الحماس	 

المعلومات والمعرفة	 

اإلنترنت مواقع التواصل اإلجتماعي )سوشيال ميديا(

سيارة	 

مجهود 	 

كاميرا	 

برامج مونتاج	 

أفالم وثائقية	 

خبرة قانونية	 

فضول إلكتساب معلومات جديدة	 
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العوائق التي تحول دون الوصول للموارد السابقة	 
أتفق %33.6 من إجمالي العينة على صعوبة الحصول علي أموال من ممولين وأتفق %33.1 من 

إجمالي العينة على صعوبة تكوين أو تسجيل منظمة وأشار %28.5 إلى صعوبة إيجاد مكان مالئم وآمن 

للعمل وذكر %25.8 وجود عوائق متعلقة باألمان الرقمي وأتفق %39.8 على وجود عوائق متعلقة 

باألمان الشخصي كما أتفق %21.5 على عدم توافر موارد بشرية قادرة أو راغبة في العمل وأخيرا نسبة 

%3 كان لها آراء أخرى كالتالي : 

ال يوجد حماس بين أفراد المجتمع الكويري	 

العائلة	 

الدولة التعطي مساحة لمناقشة القضايا الخاصة بنا	 

ليس لدي الخبرة لذلك ال أعرف بالتحديد«	 

عدم وجود مصدر موثوق منه للرجوع له في قضايا الم.م.م.م.	 

عوائق شخصية	 

إحترام رأي اآلخر / المجتمع	 

أحتاج لفريق عمل ألستطيع البدء في العمل	 

األهل	 

عدم تقبل المجتمع 	 

عدم وجود بند في الميزانية للتطوير	 
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أفضل اإلستراتيجيات/الممارسات للنضال الم.م.م.م في مصر
ذكر %24.2 من إجمالي أفراد العينة أن العمل العلني والظهور بينما أتفق %22 على العمل السري 

وأتفق %41.7 على بناء وتنظيم المجتمعات الم م م م ونسبة %31.5 أتفقت على بناء القدرات 

القيادية ونسبة %33.9 على التشبيك مع المجتمع المدني والحقوقي ونسبة %26.9 على العمل أونالين 

وحمالت المناصرة اإلعالمية ونسبة %28.8 على العمل الصحي ونسبة  %36.3 على العمل على الحقوق 

الجنسية والجسدية ونسبة %35.7 على العمل النسوي ونسبة %2.7 كانت لهم إضافات أخرى كالتالي: 

توفير أماكن للتجمع بأمان	 

المناصرة مع الهيئات الدينية	 

إصدار كتب	 

اإلعالم )اإلذاعة و التلفزيون( )أغلبية(	 

التواصل مع منظمات م.م.م.م دولية	 

العمل على حقوق االنسان وحقوق الم.م.م.م	 

المناصرة الدولية ومواجهة العنف وإنتهاكات حقوق االنسان	 

الدعم القانوني ووجود صيغة وإجراءات ثابتة لها	 

توعية المجتمع بشكل كافي لتقبل اآلخر	 

محاولة توعية المجتمع وإزالة حالة الوصم ألفراد مجتمع الم.م.م.م	 

الصحة النفسية	 
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المنظمات العاملة في مجال حقوق الم.م.م.م ومدى إنتشارها وسط أفراد العينة 
المختارة

من إجمالي أفراد العينة توجد نسبة %42.5 من يعرفون/ن منظمات عاملة في مجال حقوق ال.م.م.م.م  

ونسبة من اليعرفون/ن كانت 57.5% .

وبخصوص منظمتي بداية ومساحات القائمتان على تنفيذ هذه الدراسة فوجدنا أن نسبة%29.8 من 

إجمالي أفراد العينة يعرفون منظمة بداية في حين أن نسبة %3.5 فقط يعرفون مؤسسة مساحات وجدير 

بالذكر أن نسبة %20.2 يعرفون/ن منظمات  أو مجموعات أخري متنوعة عاملة في هذ المجال.

مالحظات وإحتياجات أخرى ألفراد العينة
سجل 58 فرد من أفراد العينة طلبات /إحتياجات خاصة بهم وإشتملت على التالي : 	 

الهجرة  	 

التقويم النفسي والديني	 

التشبيك مع منظمات م.م.م.م في مصر	 

ضغط دولي من أجل إلغاء القوانين المستخدمة ضد المثليين	 

عمل صندوق تبرعات	 

توعية المجتمع بوجود أفراد م.م.م.م 	 

التحدث مع األهالي وإقناعهم 	 

التعافي من المثلية 	 

تضامن ما بين مجتمع الم.م.م.م	 

مزيد من الضغط على الدولة لإلعتراف بحقوقنا	 

مكان/ خدمة الفحص لألمراض المنقولة جنسيًا	 

التمكين اإلقتصادي والمادي	 

اإلرتباط والعالقات 	 

الدعم الطبي	 

فرص لعالج المثلية	 

الجانب العاطفي للم.م.م.م 	 

إنهاء العنف والوصم داخل مجتمع م.م.م.م	 

التعامل مع الجهات األمنية	 
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مواجهة العنف المجتمعي	 

توفير فرص عمل ألفراد مجتمع ال م.م.م.م، تمكين إقتصادي مادي	 

مقر للمنظمة / زيادة المعرفة في مصر بالمنظمة العامله في مجال	 

المثلية والتحول الجنسي	 

خدمة المشورة للشركاء	 

ضرورة وجود مثل أعلى وأشخاص قيادية وسط مجتمع الم.م.م.م.	 

 توثيق تاريخ الم.م.م.م	 

وجود قوائم باألماكن آمنة التي تقدم خدمات	 

وتطرقت بعض العينات لبعض اآلراء اإليجابية حول اإلستبيان وبعض النقد البناء الموجهة للدراسة في أنها لم 

تتطرق للبعد اإلجتماعي وأن يكون بأسلوب أقرب من اللهجة العامية.

مالحظات عامة فنية  وتحليلية على اإلستبيانات  
أثناء إجراء عملية التحليل للعينات الخاضعة للدراسة لوحظ عدة مالحظات نوردها كالتالي : 

لوحظ من بعض األشخاص خاصة الذين ليس لديهم سابق معرفة شخصية بالمنسقين/ات   	

الميدانيين خوفهم/ن من الخضوع لإلستبيان متعللين بالخوف من المراقبة األمنية للمنسق/ة بإعتبار أنه/ها 

يعمل بمنظمة لحقوق المثليين.

تأثر بعض أفراد العينة ببعض إجابات األفراد اآلخرين خاصة حين تم ملء اإلستبيان في مجموعات وقد   	

لوحظ ذلك من خالل تكرار عبارات بعينها في اإلجابة على بعض األسئلة المفتوحة في اإلستبيان.

تأثر بعض أفراد العينة بأسلوب الباحثين/ات الميدانين. حيث تأثر بعض أفراد العينة بأسلوب الباحثين/  	

ات الميدانين في الحوار و شرح األسئلة حيث لوحظ أن لكل باحث أسلوب معين ينعكس على إجابات 

العينات التي إستهدفها . على سبيل المثال السؤال الخاص بالدعم النفسي لدى أحد الباحثين الميدانيين 

وجدت إجابات أغلب عيناته متشابهة من حيث المفردات المستخدمة في اإلجابة حيث كان أفراد العينة 

يقومون/ن باإلجابة على السؤال من منظور هل يحتاج للدعم النفسي لكي يساعده/ها على تقبل نفسه/

ها كمثلي/ة أم ال؟
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قد لوحظ من بعض العينات التي أخذت من األفراد القاطنين/ات في مدن الصعيد باإلضافة ألحد أفراد العينة   	

من المحلة الكبرى أن أغلب هؤالء كانوا يميلون لفكرة أن المثلية الجنسية حرام وأنها مرض وهذا يدل على ترسخ 

الصورة النمطية حول المثلية الجنسية وإنعدام الوعي حتى داخل أفراد مجتمع الم.م.م.م. 

قلة الوعي الحقوقي والجنسي والقانوني لدى أفراد الدراسة .و قد ظهر هذا من خالل بعض المفاهيم 	 

المغلوطة والمختلطة خالل بعض اإلجابات على األسئلة المفتوحة مع وجود توجه قوي للحصول على التوعية 

الالزمة.

لدى أغلب الذكور شعور بعدم األمان نتيجة تخوفهم من المالحقات األمنية وظهر ذلك في رغبتهم في   	

الحصول على دعم قانوني حين الحاجة متعللين أغلبهم بأنهم معرضون لإلعتقال باإلضافة إلى رغبة البعض في 

الحصول على أخبار األفراد اللذين تمت مالحقتهم بالفعل من خالل مجلة كويرية. أيضا من أسباب عدم األمان الخوف 

من الطرد من المنزل و ظهر ذلك من خالل رغبتهم في مكان آمن حين الحاجة متعللين بعضهم بهذا السبب.

قد ظهر جليا خالل إجابات أفراد العينة من القاهرة الكبرى أنهم/ن يتمتعون/ن بمستوى أعلى من الوعي   	

عن باقي أفراد العينة وإنعكس ذلك على إحتياجاتهم/ن ونشاطاتهم/ن حيث وجدنا إرتفاع لنسب اإلحتياج للتدريبات 

والكتب أكثر من باقي المحافظات باإلضافة لكيفية إجابتهم/ن على األسئلة المفتوحة بأسباب وأساليب أكثر وعيا 

وتنظيما من باقي المحافظات األخرى ويرجع ذلك إلى تركز العمل في السنوات الماضية على القاهرة الكبرى مما 

قد أعطي فرصة لألفراد المقيمين/ات فيها ليشهدوا تطورا قد يبدو ملحوظا عن باقي المحافظات. هذا باإلضافة 

إلى تطور شكل التجمعات المنتمية إلى مجتمع الم.م.م.م وإختالف البيئة المحيطة داخل القاهرة الكبرى عن باقي 

محافظات الجمهورية.

وهذا باإلضافة إلى ذكر المالحظات العامة خالل كل سؤال من األسئلة التي قمنا بنتناولها بالتفصيل في أبواب التقرير

طبقا للعينات في الدراسة وإجاباتهم على اإلستبيان فقد توصلنا للنتائج التالية : 

نسبة اإلحتياج للتدريبات وسط السيدات المثليات كانت األعلى حيث وصلت إلى %88.5 من إجمالي السيدات 	 

المثليات وتليها نسبة اإلحتياج للتدريبات وسط المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا فوصلت النسبة إلى %82 وتلتها 

نسبة الرجال المثليين فوصلت إلى %76 ثم مزدوجي/ات الميل الجنسي فكانت نسبة إحتياجهم/ن للتدريب 

.61%

إستعراض سريع وتوصيات الدراسة
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نسبة اإلحتياج للفيديوهات وسط المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا أحتلت النسبة األعلى حيث كانت 77.5% 	 

مقارنة بالنساء المثليات والرجال المثليين ومزدوجي/ات الميل الجنسي فتراوحت النسب ما بين 55-57% 

للفئات الثالث.

نسبة االحتياج للكتب وسط المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا كانت هي االعلى ايضا فوصلت الى %65 وتلتها 	 

نسبة مزدوجي/ات المسل الجنسي وصلت الى %57 ثم النساء المثليات %55 واحتل الرجال المثليون 

النسبة االقل فكانت 47%.

نسبة االحتياج الصدار مجلة كويرية تخص مجتمع م م م م كانت االعلى على االطالق وسط النساء المثليات 	 

حيث وصلت النسبة الى %82 ثم تلتها مباشرة نسبة المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا بنسبة %79.5 ثم 

مثلت نسبة الرجال المثليين %59 وتلتها نسبة مزدوجي/ات الميل الجنسي بنسبة 55%

نسبة اإلحتياج للدعم القانوني تميزت باإلرتفاع النسبي حيث وصلت إلى %100 وسط المتحوالت/ين 	 

جندريا/ جنسيا وتلتها نسبة الرجال المثليين %84 ثم مزدوجي/ات الميل الجنسي بنسبة %76 ثم نسبة 

النساء المثليات 68%.

نسبة اإلحتياج للدعم النفسي كانت أيضا من النسب المرتفعة بين الفئات األربعة التي نقارن بينها. فقد 	 

وصلت إلى %86 وسط المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا و %72 وسط الرجال المثليين و %64.5 وسط 

النساء المثليات ونسبة %61 وسط مزدوجي/ات الميل الجنسي.

نسبة اإلحتياج إلى مساحة آمنة ومجموعات للدعم كانت األكثر وسط النساء المثليات بنسبة 87.5% 	 

وتلتها نسبة المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا فكانت %84 ثم نسبة مزدوجي/ات الميل الجنسي وكانت 

%76 ثم نسبة الرجال المثليين فكانت 58%.

نسبة اإلحتياج إلى مكان لإليواء في وقت الطواريء كانت %98 وسط المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا وكانت 	 

%94 وسط النساء المثليات ثم %90 وسط الرجال المثليين ثم %79 وسط مزدوجي/ات الميل الجنسي.

نسبة اإلحتياج إلى مناقشة قضايا الدين والتعددية الجنسية كانت %76 وسط النساء المثليات تلتها 66% 	 

وسط مزدوجي/ات الميل الجنسي تلتها نسبة %63 والتي قد تساوت فيها فئتي الرجال المثليين و 

المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا.

نسبة اإلحتياج إلى المناصرة والحشد وكسب التأييد إرتفعت وسط المتحوالت/ين جندريا/ جنسيا فكانت 	 

%96 ثم تلتها نسبة %84 وسط النساء المثليات ثم %82 وسط الرجال المثليين ثم نسبة 80.5% 

وسط مزدوجي/ات الميل الجنسي.
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ومن الجدير بالذكر أنه ال يوجد مزدوج/ة الميل الجنسي واحد/ة قد أطلق على نفسه ناشط/ة في

مجال حقوق الم.م.م.م في حين هناك 4 نشطاء من الرجال المثليين و 3 نشطاء/ت من المتحوالت/ين جندريا/ 	 

جنسيا وناشطة واحدة مثلية.

وقد إرتفعت معدالت اإلتجاه نحو اإلهتمام بالنشاط والنضال وسط مجتمع الم.م.م.م كما ذكرنا في الجزء المخصص 

بهذه النقطة وكما بينت اإلحصائيات في القسم الخاص بالجداول.

وإستنادا لإلحصائيات المتضمنة في الدراسة إن جاز لنا أن نصنف اإلحتياجات طبقا لمستوى الموافقة 

عليها فستكون كالتالي : 

اإلحتياج لمكان آمن للحماية واإليواء مثل أعلى نسبة احتياج حيث وصلت النسبة الى 90.1%	 

اإلحتياج لمناصرة قضايا الم.م.م.م على المستوى المحلى / اإلقليمي / الدولي مثل ثاني أعلى نسبة إحتياج 	 

بنسبة 85.2%

اإلحتياج لمجموعات دعم ومساحات آمنة مثل ثالث أعلى نسبة إحتياج حيث وصلت نسبة اإلحتياج إلى 80.1%	 

اإلحتياج للدعم القانوني مثل  رابع أعلى نسبة إحتياج حيث وصل إلى 78.8%	 

اإلحتياج للفيديوهات مثل إحتياجا كبيرا حيث وصلت نسبة اإلحتياج إلى %76.9 واألولوية ذهبت إلى إختيار قضايا 	 

و حقوق الم.م.م.م و الكتابة , التصوير , و إنتاج األفالم الوثائقية و قضايا حقوق االنسان

اإلحتياج للمجالت مثل إحتياجا كبير حيث وصل إلى 73.1%	 

اإلحتياج للتدريب مثل إحتياجا كبيرا وسط أفراد العينة وذهبت األولويات األولى للحصول على تدريبات حول قضايا 	 

و حقوق الم.م.م.م وقضايا حقوق اإلنسان وهذا يمثل بالنسبة إلينا أولوية حيث وصلت نسبة اللذين يحتاجون 

للتدريب إلى 69.6%

اإلحتياج للدعم النفسي وصل إلى 68.5%	 

اإلحتياج لمناقشة قضايا الدين وصل إلى 65.6%	 

اإلحتياج للكتب / األدلة التوعوية مثل إحتياجا متوسطا حيث وصلت نسبة الذين يحتاجون إليه إلى 58.6%. 	 

وأولوية الكتب ذهبت إلختيار قضايا و حقوق الم.م.م.م و  قضايا حقوق اإلنسان و الصحة الجنسية.

وبناء على هذا الترتيب ينبغي علينا العمل لسد اإلحتياجات األكثر إلحاحا ثم األقل نسبة مع األخذ في اإلعتبار صعوبة 

سد بعض اإلحتياجات الملحة نتيجة ظروف المجتمع المصري و قلة الموارد المتاحة مثل  التغطية بشكل كامل و 

مناسب اإلحتياج لمكان آمن للحماية واإليواء لكن من هذا اإلحتياج نستنتج إرتفاع معدالت الخطر وعدم الشعور باألمان 

وسط مجتمع الم.م.م.م. 

ويفضل العمل معا على عدة محاور و مستويات من أجل تغطية العجز في الخدمات المقدمة لمجتمع الم.م.م.م 

والمساهمة بشكل كبير في توفير ولو جزء يسير من اإلحتياجات التي درسناها وخاصة بعد تعويل العديد من أفراد 

العينة على هذه الدراسة و إيمانهم/ن بأنها ستمكنهم/ن من الحصول على ما يحتاجونه.
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المالحق
الجداول

المحافظات التي تم منها إختيار أفراد العينة	 
النسبة 
المئوية عدد اإلستبيانات المحافظة

46.2% 172 القاهرة الكبرى 1
10.5% 39 األسكندرية 2
0.3% 1 البحيرة 3
3.0% 11 اإلسماعيلية 4
2.4% 9 أسوان 5
2.2% 8 أسيوط 6
0.8% 3 المنيا 7
1.9% 7 األقصر  - األقصر والكرنك 8
3.8% 14 االشرقية – الزقازيق 9
0.5% 2 الغردقة 10
1.1% 4 الفيوم 11
7.3% 27 االدقهلية – المنصورة و ميت غمر 12
3.2% 12 القليوبية– بنها 13
1.6% 6 المنوفية – المنوفية وكفر الشيخ 14
3.2% 12 بورسعيد 15
0.5% 2 دمياط 16
% 1.9 7 سوهاج 17
9.1 % 34 الغربية – طنطا و المحلة 18
0.3% 1 قنا 19
0.3% 1 لم يذكر 20

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
%34.7 129 مثلي ذكر
%25.9 96 مثلية انثى
%9.6 36 ثنائي الميل الجنسي
%8.3 31 ثنائية الميل الجنسي
%2.2 8 متحول جنسيا
%0.5 2 متحولة جنسيا
%2.2 8 متحول جندريا
%8.3 31 متحولة جندريا
%4.8 18 كوير
%3.5 13 أخر

الميول الجنسية / الهوية الجندرية	 
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النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
0.8 % 3 غير متعلم
4.3 % 16 فني
1.1 % 4 إبتدائي
7.3 % 27 متوسط

18.3 % 68 ثانوي
60.8 % 226 جامعي
6.2 % 23 فوق الجامعي
1.2 % 5 أخر – بيانات ناقصة

التعليم	 

الجنس	 

السن	 

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
3.8 % 14 أقل من 18
37 % 138 18 – 23 سنة

42.7 % 159 24 – 30 سنة
12.4 % 46 31 – 40 ستة
1.6 % 6 41- 50 سنة
0.6 % 2 فوق 50 سنة
1.9 % 7 أخر – بيانات ناقصة

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
50.5% 188 ذكر
47.6% 177 انثي
0.3% 1 مزدوج/ة الجنس
1.6% 6 اخر
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النسبة المئوية عدد اإلستبيانات إجابة السؤال الثامن
68 % 253 نعم

19.4 % 72 ال
11.3 % 42 ال أدري
0.3 % 1 غير مكتمل

التدريبات	 
اإلحتياج للتدريب	 

 ال توجد
أولوية

 أولوية
ثامنة

 أولوية
سابعة

 أولوية أولوية
خامسة

 أولوية
رابعة

 أولوية
ثالثة

  أولوية
ثانية

 أولوية
أولى

6 0 41 66 87 67 54 25 25 حضور تدريبات
9 0 81 68 51 38 40 47 38  قراءة كتب /

 أدلة تدريبية /
مجالت توعوية

11 0 44 60 51 76 53 31 46  مشاهدة
 فيديوهات /
أفالم توعوية

6 0 16 29 34 51 58 85 93  وجود مساحة
آمنة

7 0 35 49 56 51 62 58 54 دعم قانوني
6 0 44 26 22 40 67 89 78 دعم نفسي

13 1 91 64 62 42 34 33 32  النضال من
 أجل قضايا
الم.م.م.م

0 0 0 0 0 0 0 3 3 إختيارات أخرى

ترتيب أولويات اإلحتياجات	 

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
50.3 % 187 يعمل
48.1 % 179 ال يعمل
1.6 % 6 أخر – بيانات ناقصة

العمل	 

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات إجابة السؤال الرابع عشر
69.6 % 259 نعم
29 % 108 ال
1.4 % 5 غير مكتمل
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 ال توجد
أولوية

 أولوية
 حادية
عشر

 أولوية
عاشرة

 أولوية
تاسعة

 أولوية
ثامنة

 أولوية
سابعة

 أولوية
سادسة

 أولوية
خامسة

 أولوية
رابعة

 أولوية
ثالثة

  أولوية
ثانية

 أولوية
أولى

 إجابة السؤال
الثامن

28 5 6 8 19 18 20 21 23 33 24 48 إختيار1
20 5 4 9 10 20 23 19 35 35 36 37 إختيار2
44 14 11 9 20 17 20 17 20 29 28 24 إختيار3
35 5 8 21 22 24 25 34 21 22 18 18 إختيار4
26 6 14 9 7 11 21 26 26 33 36 37 إختيار5
39 10 13 13 24 17 17 22 32 20 29 17 إختيار6
49 14 31 34 21 19 14 16 19 15 13 8 إختيار7

61 15 40 30 18 27 10 15 10 10 10 7 إختيار8
28 13 16 16 17 20 26 23 26 21 22 25 إختيار9
24 10 11 10 24 24 35 28 21 19 27 20 إختيار10
69 55 13 22 20 16 13 13 8 8 7 9  إختيار11

الكتب/ األدلة التوعوية	 
اإلحتياج للكتب/ األدلة التوعوية	 

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات إجابة السؤال التاسع
58.6 % 218 نعم
27.4 % 102 ال
13.2 % 49 ال أدري
0.8% 3 غير مكتمل

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات إجابة السؤال الخامس عشر
59.9 % 223 نعم
39 % 145 ال
1.4 % 4 غير مكتمل

نوع التدريب	 
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 ال توجد
أولوية

 أولوية
 ثانية
عشر

 أولوية
 حادية
عشر

 أولوية
عاشرة

 أولوية
تاسعة

 أولوية
ثامنة

 أولوية
سابعة

 أولوية أولوية
خامسة

 أولوية
رابعة

 أولوية
ثالثة

  أولوية
ثانية

 أولوية
أولى

 إجابة

31 6 9 6 12 11 9 7 24 13 21 30 39 إختيار1
22 5 7 7 9 13 10 19 17 22 20 36 31 إختيار2
44 13 8 14 11 12 19 12 21 9 25 14 17 إختيار3
38 11 10 7 20 7 19 19 11 26 21 17 22 إختيار4
29 4 12 4 12 5 13 18 15 20 33 33 23 إختيار5
41 5 8 8 14 20 20 18 17 20 19 18 10 إختيار6
42 16 21 29 13 16 18 11 12 14 12 7 7 إختيار7

47 20 20 21 25 21 14 12 13 10 5 5 5 إختيار8
29 12 13 11 10 14 13 18 28 24 24 12 10 إختيار9
33 13 14 14 14 18 20 28 17 16 12 10 9 إختيار10
40 12 14 18 13 19 18 22 5 22 12 10 13  إختيار11
29 17 8 17 12 16 9 7 21 10 18 24 30 إختيار 12

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات إجابة السؤال العاشر
64.5 % 240 نعم
20.2 % 75 ال
14.2 % 53 ال أدري
1.1 % 4 غير مكتمل

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات إجابة السؤال السادس عشر
76.9 % 286 نعم
21.5 % 80 ال
1.6 % 6 غير مكتمل

الفيديو / الموقع التوعوي	 
اإلحتياج للفيديوهات / المواقع التوعوية	 

نوع الكتب / األدلة التوعوية	 
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موضوعات/محتوي الفيديوهات	 

 ال توجد
أولوية

 أولوية
عاشرة

 أولوية
تاسعة

 أولوية
ثامنة

 أولوية
سابعة

 أولوية
سادسة

 أولوية
خامسة

 أولوية
رابعة

 أولوية
ثالثة

  أولوية
ثانية

 أولوية
أولى

27 10 11 11 20 14 14 23 24 24 62 إختيار1
24 1 11 7 14 19 20 21 39 54 30 إختيار2
39 12 10 17 25 15 27 20 32 21 22 إختيار3
33 10 15 19 18 33 28 38 16 14 16 إختيار4
23 8 5 14 11 20 25 21 35 31 46 إختيار5
41 16 15 21 20 26 19 29 19 20 14 إختيار6
50 37 31 33 33 13 10 14 17 9 4 إختيار7

54 43 41 22 18 13 12 12 9 8 8 إختيار8
24 17 20 23 17 21 31 21 23 29 14 إختيار9
25 8 9 18 28 31 28 26 18 29 20 إختيار10

المجالت	 

الدعم القانوني	 

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات إجابة السؤال السابع عشر
73.1 % 272 نعم
25 % 93 ال
1.9 % 7 غير مكتمل

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
78.8 % 293 نعم
20.7 % 77 ال
0.5 % 2 غير مكتمل
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الدعم النفسي	 

توفير مساحة لمناقشة القضايا الدينية	 

وجود مجموعة دعم و مساحة آمنة والتواصل مع 	 
أفراد م.م.م.م آخرين في مدينتك

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
68.5 % 255 نعم
30.7 % 114 ال
0.8 % 3 غير مكتمل

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
65.6 % 244 نعم
32.8 % 122 ال
1.6 % 6 غير مكتمل

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
80.1 % 298 نعم
19.4 % 72 ال
0.5 % 2 غير مكتمل

80.1 % 298 من قدموا إقتراحات بأشكال مناسبة 
لهذه المجموعات

41.9 % 125من298 لقاءات اجتماعية في أماكن مفتوحة 

/ عامة
52 % 155من298 لقاءات إجتماعية في أماكن مغلقة 

/ خاصة
39.9 % 119من298 لقاءات رسمية في حضور ميسر 

متخصص
25.5 % 76من298 لقاءات فردية / أقران



تقرير دراسة إحتياجات المجتمع الكويري مجتمع الم.م.م.م في مصر

39

توفير مكان آمن للحماية واإليواء في الحاالت الطارئة	 

مناصرة قضايا الـ م.م.م.م على المستوى المحلي / 	 
اإلقليمي / العالمي

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة
90.1 % 335 نعم
9.1 % 34 ال
0.8 % 3 غير مكتمل

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

85.2 % 317 نعم
13.7 % 51 ال
1.1 % 4 غير مكتمل

81.2 % 302 عدد من قدموا إقتراحات بأنواع 
المناصرة

52.6 % 159من302 مناصرة محلية

28.8 % 172من302 مناصرة إقليمية

40.9 % 152من302 مناصرة دولية

34.7 % 129من302 مناصرة على مستوى األمم المتحدة 
وهيئاتها المختلفة
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النضال	 
الموقف من النضال في مجال حقوق م.م.م.م	 

ما هو الدور الذي تقوم/ي به في نضالك ؟	 

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

3.2 % 12 ناشط /ة

39.5 % 147 مهتم/ة به و أرغب في أن أكون أكثر 
نشاطا

26.1 % 97 مهتم/ة و لكن ليس لدي وقت 
للعمل

30.9% 115 غير مهتم/ة على اإلطالق

0.3 % 1 أخر

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

31.7 % 118 دور توعوي وسط  دوائري الخاصة من مجتمع م.م.م.م

22.6 % 84 دور توعوي على اإلنترنت و مواقع التواصل االجتماعي

31.7 % 118 أحتفظ برأيي لنفسي وأشاركه فقط 
مع أصدقائي/تي المقربين/ات

6.5 % 24 أعمل مع مجموعة/منظمة م.م.م.م

9.4 % 35
أقوم بإستخدام األدب و الفن ) مثل الكتابة األدبية او اإلبداعية, 

التصوير الفوتوغرافي, صناعة األفالم, التمثيل و الدراما, الغناء, 
الرسم و الكاركتير... إلخ(

4.6 % 17 أخرى

0.3 % 1 غير مكتمل
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النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

38.7 % 144 الدعم النفسي و المعنوي من اآلخرين

30.6 % 114 الدعم المادي

38.2 % 142 الدعم والمناصرة من المجموعات 
الحقوقية في مصر

30.9 % 115 الدعم و المناصرة من المجموعات الحقوقية إقليميا أو عالميا

64.5 % 240 حماسي و إيماني بالقضية

25.8 % 96 دعم مجموعات/منظمات/أفراد المجتمع الم.م.م.م في مصر

4 % 15 أخرى

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

28.2 % 105 قلة الخبرة و المعرفة

42.5 % 158 التهديدات األمنية

23.9 % 89 إحتياجات مادية

17.5 % 65 قلة الوقت

18.5 % 69 قلة الحماس و التشجيع

5.6 % 21 أخر

إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا ما هي أهم 	 
األمور التي تساعدك/ي في العمل:

إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا ما هي أهم 	 
المعوقات التي تواجههك/ي في العمل:
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النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

10.2 % 38 موارد مالية

15.1 % 56 مكان للعمل

18 % 67 أجهزة وأدوات مكتبية

21.2 % 79 برامج كمبيوتر »سوفت وير«

10.5 % 39 كتب

29.3 % 109 موارد بشرية

7 % 26 أخر

2.4 % 9 ال شيء مما سبق

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

33.6 % 125 صعوبة الحصول علي أموال من ممولين

33.1 % 123 صعوبة تكوين أو تسجيل منظمة

28.5 % 106 صعوبة إيجاد مكان مالئم و آمن 
للعمل

25.8 % 96 عوائق متعلقة باألمان الرقمي

39.8 % 148 عوائق متعلقة باألمان الشخصي

21.5 % 80 عدم توفر موارد بشرية قادرة أو راغبة في العمل

3 % 11 أخر

إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا,ما هي 	 
الموارد المتاحة لك/ي لمعالجة القضايا المتعلقة بنشاطك؟

إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا,ما هي 	 
العوائق )إن وجدت( في الوصول إلى هذه الموارد؟
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من وجهة نظرك إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون 	 
أكثر نشاطا,ما هي أفضل اإلستراتيجيات/الممارسات للنضال الم.م.م.م في 

مصر؟
النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

24.2 % 90 العمل العلني و الظهور

22 % 82 العمل السري

41.7 % 155 بناء و تنظيم المجتمعات الم.م.م.م

31.5 % 117 بناء القدرات القيادية

33.9 % 126 التشبيك مع المجتمع المدني/ الحقوقي

26.9 % 100 العمل أونالين و حمالت المناصرة اإلعالمية

28.8 % 107 العمل الصحي

36.3 % 135 العمل علي الحقوق الجنسية و الجسدية

35.7 % 133 العمل النسوي

2.7 % 10 أخر

منظمات عاملة في قضايا م م م م	 

النسبة المئوية عدد اإلستبيانات اإلجابة

57.5 % 214 ال أعرف منظمات

42.5 % 158 نعم أعرف منظمات

29.8 % 111 أعرف منظمة بداية

3.5 % 13 أعرف مؤسسة مساحات

20.2 % 75 أعرف منظمات أو مجموعات أخرى
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اإلستبيان	 
رقم العينة : ............	 
المدينة  (مدينة األصل( : ...............	 
المدينة التي تم فيها عمل المقابلة إذا كانت مختلفة عن مدينة األصل : 	 

...........................

هذا اإلستبيان نقوم به من أجل تقييم إحتياجات المجتمع الكويري في مصر لكي نتمكن من  تحديد 

المجاالت األكثر أهمية لعملنا، وتحديد مستويات المناصرة المطلوبة، وتحديد أهدافنا على المدى الطويل. 

ليس لإلستبيان أي أغراض أخرى غير األغراض اإلحصائية ونتعهد بأننا لن نستخدم أي معلومات شخصية 

بطريقة تضر بأمن و سالمة األشخاص التي ساعدتنا في ملء هذا اإلستبيان.

1- الميول الجنسية/الهوية الجندرية ) يسمح بإختيار أكثر من إجابة واحدة لهذا السؤال إن وجدت(

أخر كوير متحول/ة جندريا متحول/ة جنسيا  ثنائي/ة الميل
الجنسي

مثلي/ة

2- الجنس

مزدوج/ة الجنس)انترسيكس( أنثي ذكر

3- السن

فوق 50 من 50-41 من 40-13 من 30-24 من 18 -23 أقل من 18
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4- التعليم

5- العمل

6- اإلهتمامات 

7- رتب/ي من األكثر أهمية إلى األقل أهمية إحتياجاتك/ي ك 
م.م.م.م داخل المجتمع

 فوق
الجامعي

جامعي ثانوي متوسط إبتدائي فني غير متعلم

ال أعمل أعمل

مجال العمل :

التطوع حضور تدريبات الكتابة  مشاهدة األفالم
التوعوية

القراءة

نشر التوعية إلقاء تدريبات/
محاضرات

التوثيق المجال البحثي مجال حقوق اإلنسان

الكتابة الصحفية تدريب/دعم األقران تصميم الجرافيك تصوير فوتوغرافي تصوير فيديو

أخرى أذكرها:

قراءة كتب/أدلة تدريبية/مجالت توعوية حضور تدريبات
وجود مساحة آمنة مشاهدة فيديوهات/ أفالم توعوية

دعم نفسي دعم قانوني
أخرى اذكرها: النضال من أجل قضايا الم.م.م.م
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 8- هل ترغب/ي في الحصول علي تدريبات توعوية في المجاالت 
المختلفة؟

□نعم                             □ال                     □ال أدري
إذا كانت إجابتك بنعم,رتب/ي من األكثر إلى األقل إحتياجاتك ك م.م.م.م 

داخل المجتمع

الترتيب نوع التدريب

الحصول على تدريبات حول قضايا و حقوق الم.م.م.م

الحصول على تدريبات حول قضايا وحقوق اإلنسان

الحصول علي تدريبات حول الجندر, الجنسانية, النسوية

الحصول على تدريبات حول األمان الرقمي

الحصول على تدريبات حول الصحة الجنسية والوقاية  من األيدز و األمراض المنقولة جنسيا

الحصول على تدريبات حول الدين و التعددية الجنسية و الجندرية

الحصول علي تدريبات حول الكتابة , التصوير , و إنتاج األفالم الوثائقية

الحصول علي تدريبات حول التوثيق و كتابة البحوث

الحصول علي تدريبات في مجال الصحة النفسية و الرفاه العاطفي

الحصول على تدريبات قانونية لمعرفة حقوقك القانونية المحلية والدولية

الحصول علي  تدريب مدربين في أي من المجاالت أعاله
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9- هل ترغب/ي في الحصول علي كتب او أدلة توعوية في المجاالت 
المختلفة؟

□ نعم                             □ ال                     □ ال أدري
إذا كانت إجابتك بنعم,رتب/ي من األكثر إلى األقل إحتياجاتك/ي ك م.م.م.م 

الترتيبداخل المجتمع نوع الكتاب / الدليل التوعوي

 الحصول على كتب/أدلة توعوية حول قضايا و حقوق الم.م.م.م

الحصول على كتب/أدلة توعوية حول قضايا وحقوق اإلنسان

الحصول علي كتب/أدلة توعوية حول الجندر, الجنسانية, النسوية

الحصول على كتب/أدلة توعوية حول األمان الرقمي

 الحصول على كتب/أدلة توعوية حول الصحة الجنسية والوقاية من  األيدز و األمراض المنقولة
جنسيا

الحصول على كتب/أدلة توعوية حول الدين و التعددية الجنسية و الجندرية

الحصول علي كتب/أدلة توعوية حول الكتابة , التصوير , و إنتاج األفالم الوثائقية

الحصول علي كتب/أدلة توعوية  حول التوثيق و كتابة البحوث

الحصول علي كتب/أدلة توعوية في مجال الصحة النفسية و الرفاه العاطفي

الحصول على كتب/أدلة توعوية قانونية في مجال معرفة حقوقك القانونية المحلية والدولية

الحصول علي تقارير توثيق لإلنتهاكات اإلنسانية ضد مجتمع م.م.م.م في مصر

الحصول علي معلومات حول الهجرة و اللجوء
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10- هل ترغب/ي في الحصول على أفالم وثائقية/مقاطع فيديو/مواقع توعوية 
في المجاالت المختلفة؟

□نعم                             □ال                     □ال أدري
إذا كانت إجابتك بنعم,رتب/ي من األكثر إلى األقل إحتياجاتك/ي ك م.م.م.م داخل 

المجتمع

الترتيب نوع الفيديو/ الموقع التوعوي

 الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع  توعويةحول قضايا و حقوق الم.م.م.م

الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع  توعوية حول قضايا وحقوق االنسان

الحصول علي أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول الجندر, الجنسانية, النسوية

الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول األمان الرقمي

 الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول الصحة الجنسية والوقاية من  األيدز واألمراض
المنقولة جنسيا

الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول الدين و التعددية الجنسية و الجندرية

الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية حول الكتابة , التصوير , و إنتاج األفالم الوثائقية

الحصول علي أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية  حول التوثيق و كتابة البحوث

الحصول علي أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية في مجال الصحة النفسية و الرفاه العاطفي

 الحصول على أفالم/فيديوهات/مواقع توعوية قانونية في مجال معرفة حقوقك القانونية
المحلية والدولية
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11-هل أنت/ي بحاجة الى الحصول على دعم قانوني وقت الحاجة ؟

12- هل أنت/ي بحاجة الى الحصول على دعم نفسي؟

13- هل أنت/ي بحاجة للحصول على تدريب أو معلومات أو بحاجة لتوفير مساحة  
لمناقشة القضايا المتعلقة بالدين و التعددية الجنسية و الجندرية؟

14- هل أنت/ي بحاجة للحصول على تدريبات توعوية ؟

لماذا نعم
لماذا ال

لماذا نعم
لماذا ال

لماذا نعم
لماذا ال

لماذا نعم
لماذا ال

 ما هي التدريبات التي
 ترغب/ي في الحصول

عليها؟
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16- هل أنت/ي بحاجة لصدور سلسلة أفالم وثائقية أو فيديوهات توعوية ؟

17- هل أنت/ي بحاجة لصدور مجلة كويرية دورية إلكترونية تتناول قضايا الم.م.م.م ؟

لماذا نعم
لماذا ال

 ماهي موضوعات
 الفيديوهات التي تريد/ي

مشاهدتها؟

لماذا نعم
لماذا ال

 ماهي الموضوعات التي
 تود/ي أن تراها في

المجلة؟

15- هل أنت/ي بحاجة إلى الحصول على كتب أو أدلة توعوية ؟
لماذا نعم
لماذا ال

 ماهي مواضيع الكتب التي
تريد/ي الحصول عليها؟
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19- هل تري أن هناك أي اهمية لوجود مكان آمن للحماية واإليواء في الحاالت 
الطارئة؟

لماذا نعم
لماذا ال

18- هل أنت/ي بحاجة لمجموعة دعم أو مساحة آمنة للقاء و التواصل مع أفراد 
م.م.م.م آخرين في مدينتك؟

لماذا نعم
لماذا ال

 إذا كانت إجابتك/ي بنعم
 ماهو الشكل المناسب

لهذه المجموعات/
المساحات؟

لقاءات اجتماعية في أماكن مغلقة/خاصةلقاءات اجتماعية في أماكن مفتوحة/عامة

لقاءات فردية/أقران  لقاءات رسمية في حضور ميسر

أخري: أذكرها

20- هل تري أن هناك أهمية للعمل علي مناصرة قضايا الم.م.م.م علي 
المستوي المحلي, اإلقليمي, العالمي؟

لماذا نعم
لماذا ال

 إذا كانت اجابتك/ي بنعم
حدد نوع المناصرة

 على مستوى األمممناصرة دوليةمناصرة إقليميةمناصرة محلية
 المتحدة و هئياتها

المختلفة
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22- ما هو الدور الذي تقوم/ي به في نضالك ؟
دور توعوي على اإلنترنت و مواقع التواصل االجتماعي  دور توعوي وسط  دوائري

 الخاصة من مجتمع
م.م.م.م

أعمل مع مجموعة/منظمة م.م.م.م  احتفظ برأيي لنفسي
 وأشاركه فقط مع

اصدقائي/تي المقربين/ات

اخري: اذكرها
 أقوم بإستخدام األدب

 و الفن ) مثل الكتابة
 األدبية او اإلبداعية, التصوير

 الفوتوغرافي, صناعة
 األفالم, التمثيل و الدراما,

 الغناء, الرسم و الكاركتير...
)إلخ

21- موقفك/ي من النضال الحقوقي الم.م.م.م في مصر يصنف ب:
□ ناشط/ة       □مهتم/ة به و أرغب في أن اكون أكثر نشاطا        □مهتم/ة و 

لكن ليس لدي وقت للعمل      □غير مهتم/ة علي اإلطالق
»إذا كانت إجابتك/ي ب ) غير مهتم/ة علي اإلطالق( , أنتقل/ي للسؤال رقم ) 28(«

»األسئلة من السؤال 22 حتي السؤال 27 يمكن إختيار أكثر من إجابة واحدة إن وجدت«
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24- إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا مع هي أهم 
المعوقات التي تواجههك/ي في العمل:

□ قلة الخبرة و المعرفة             □ التهديدات األمنية               □ إحتياجات مادية               
□ قلة الوقت              □ قلة الحماس و التشجيع     □ أخر

 الرجاء التفصيل إذا كانت اإلجابة بأخر:

23-إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا ما هي أهم األمور التي 
تساعدك/ي في العمل:

□الدعم النفسي و المعنوي من اآلخرين           □ الدعم المادي            □الدعم و المناصرة من 

المجموعات الحقوقية في مصر      □ الدعم و المناصرة من المجموعات الحقوقية إقليميا أو عالميا   

□حماسي و إيماني بالقضية        □ دعم مجموعات/منظمات/أفراد المجتمع الم.م.م.م في مصر            

□أخر

الرجاء التفصيل إذا كانت اإلجابة بأخر :



تقرير دراسة إحتياجات المجتمع الكويري مجتمع الم.م.م.م في مصر

54

26- إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا,ما هي العوائق )إن وجدت( 
في الوصول إلى هذه الموارد؟

□صعوبة الحصول علي أموال من ممولين           □ صعوبة تكوين أو تسجيل منظمة        □صعوبة 

إيجاد مكان مالئم و آمن للعمل     □عوائق متعلقة باألمان الرقمي             □عوائق متعلقة باألمان 

الشخصي          □ عدم توفر موارد بشرية قادرة أو راغبة في العمل    □ أخر

الرجاء التفصيل إذا كانت اإلجابة بأخر

25- إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا,ما هي 
الموارد المتاحة لك/ي لمعالجة القضايا المتعلقة بنشاطك؟

□موارد مالية            □مكان للعمل              □أجهزة و أدوات مكتبية            □برامج 
كمبيوتر »سوفت وير«        □كتب      □موارد بشرية         □اخر

 الرجاء التفصيل إذا كانت اإلجابة بأخر
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29- هل سمعت/ي من قبل عن منظمات م.م.م.م في مصر ؟

28-هل لديك/ي أي إحتياجات أخري تود/ي أن تخبرنا عنها لم نذكرها في اإلستبيان ؟ 

ال نعم
اذكرها:

27-من وجهة نظرك إذا كنت/ي ناشط/ة بالفعل أو ترغب/ي في أن تكون أكثر نشاطا,ما هي أفضل 
اإلستراتيجيات/الممارسات للنضال الم.م.م.م في مصر؟

□العمل العلني و الظهور   □العمل السري   □ بناء و تنظيم المجتمعات الم.م.م.م  □           بناء القدرات 

القيادية     □ التشبيك مع المجتمع المدني/ الحقوقي    □العمل أونالين و حمالت المناصرة اإلعالمية    

□العمل الصحي    □العمل علي الحقوق الجنسية و الجسدية      □العمل النسوي         □أخر

الرجاء التفصيل إذا كانت اإلجابة بأخر
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30 - هل لديك/ي أي إضافات أو مالحظات أخرى 


