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الشكر والتقدير
تـوفـر هـذا الـتقريـر بـتضافـر جـهود مـن عـيادة حـقوق االنـسان الـعالـمية فـي جـامـعة 
هـارفـارد لـلحقوق الـتي قـدمـت مـواد الـبحوث ومـساعـدة فـي الـصياغـة، والـمفكرة 
القانونية التي قدمت خبرات في المراجعة القانونية، وجمعية حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم. 

 صــاغ هــذه الــتقريــر كــل مــن كــايــتلن كــانــغ (جــامــعة هــارفــرد لــلحقوق) (الــكاتــب
 االسـاسـي لـلتقريـر) وكـانـم أزيـلدريـم (جـامـعة هـارفـرد لـلحقوق) كجـزء مـن المشـروع
 الــتشاركــي بــين حــلم وعــيادة حــقوق االنــسان الــعالــمية فــي جــامــعة هــارفــارد
للحقوق. قام بالمراجعة والتحرير طارق زيدان، المدير التنفيذي لحلــــــــــــــــــــــــــــــــم.



المقدمة 

ارتــبطت، فــي الــعقد األخــير، مــسألــة دور الــقضاء فــي حــمايــة األقــليات بــالــنقاش الــعام وأعــمال الــمناصــرة حــول 
حـقوق هـذه األقـليات. فـاألقـليات فـي لـبنان، كـالـالجـئين، ومسـتخدمـي المخـدرات، واألشـخاص ذوي اإلعـاقـة، 
وافـراد مـجتمع الـميم-ع، وغـيرهـم، قـد تـعرضـوا لـالضـطهاد عـلى مـدى عـقود وقـرون دون أي بـتٍّ جـّدي عـن الـدور 
الـذي يـمكن لـلدولـة ومـؤسـساتـها أن تـلعبه فـي حـمايـة مـواطـنيها، وغـير الـمواطـنين، مـن الـتمييز والـعنف؛ خـصوصـاً 
وأن الـكثير مـن األفـراد والـمجتمعات الـمتأثـرة غـالـبًا مـا تـتواجـد خـارج الـبنية االجـتماعـية والـعائـلية الـتي تحـل تـقليديـاً 
مـكان الـدولـة فـي تـأمـين الـطعام واألمـان وغـيرهـا مـن الـحاجـات األسـاسـية. وحـين يـأتـي األمـر إلـى أفـراد مـجتمع 
الــميم-ع، فــالــمفهوم الــسائــد عــن كــونــهم أضــادًا لــلنماذج الــمعروفــة والــمقدســة لــلعالقــات الــشخصية ولــلقيم 
الـعائـلية الـتقليديـة قـد خـلق مـا أصـبح مـعروفـًا ب “الـعالقـات الـغير طـبيعية" واضـعًا أولـئك األفـراد فـي مـوجـهة مـع 
هـذه الـطبيعة المحـددة أصـًال مـن قـبل الـمجتمع والـديـن. يـشّكل هـذا الـقانـون، وهـو مـن مخـّلفات حـقبة االسـتعمار 
الـفرنسـي لـلبنان، الـنص الـقانـونـي األسـاسـي المسـتعمل فـي اعـتقال، اضـطهاد، واحـتجاز أطـراف الـعالقـات الـمثلية 

كما األفراد ذوو التعبير والهويات الجندرية الغير نمطية. 

تجـرم الـمادة ٥٣٤ مـن قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي حـالـيًا جـميع األعـمال الجنسـية الـمخالـفة لـلطبيعة بـالـسجن لـمدة 
اقـصاهـا عـامـًا واحـدًا. وقـانـون مـناهـضة الـطبيعة هـذا لـيس حـكرًا عـلى لـبنان فـقط، بـل هـو شـائـع فـي الـكثير مـن دول 
الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا ومـختلف بـلدان الـجنوب الـتي تـعّرضـت إلـى تـجارب اسـتعماريـة اوروبـية مـشابـهة، 
وتحـديـدًا مـن قـبل فـرنـسا وبـريـطانـية. فـعلى الـرغـم مـن حـصول هـذه الـدول عـلى االسـتقالل، احـتفظت الـمنظومـات 

القانونية فيها ببعض البقايا من الِحَقب االستعمارية كالتي تقبع تحتها المادة ٥٣٤ وأخواتها حول العالم. 

بـدأ الـواقـع الـمريـر الـذي يـواجـه أفـراد مـجتمع الـميم-ع فـي لـبنان فـي الـتغير الـتدريـجي عـام ٢٠٠٣ عـلى وطء تـزايـد 
الـضغوطـات المحـلية والـدولـية بـوجـه االعـتقاالت واالحـتجازات لـألفـراد المجـرمـين تـحت هـذا الـقانـون. فـأتـت أولـى 
الــدعــوات الــرســمية إللــغاء الــمادة ٥٣٤ فــي لــبنان فــي ايــار مــن عــام ٢٠٠٣ فــي مــؤتــمر عــقد مــن قــبل مجــموعــة 
حـقوقـية كـانـت قـصيرة الـعمر، تـدعـى "حـريـات خـاصـة"، وهـي الـتي رافـقت الـتأسـيس الـرسـمي لحـلم: أول جـمعية 
تـعنى بـحقوق مـجتمع الـميم-ع فـي الـبالد والـتي كـان بـدأ اعـضاؤهـا بـالـتعبئة مـنذ عـام ٢٠٠١. أتـت أولـى االنـتصارات 
الــملموســة ضــد الــمادة ٥٣٤ فــي الــثانــي مــن كــانــون األول عــام ٢٠٠٩ حــين حــكم قــاضــي بــترون مــنير ســليمان أن 
الــمادة ٥٣٤ ال يــمكن أن تــنطبق عــلى الــعالقــات الــمثلية؛ فــتزايــدت بــعدهــا أحــكام الــقضاة لــصالــح أفــراد مــجتمع 

الميم-ع، وأخرها وأكثرها تأثيرًا قرار قاضية االستئناف في بيروت روال حسيني في ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٨. 

عـلى ضـوء هـذه الـقرارات واألحـكام، اصـدرت حـلم مـع الـمفكرة الـقانـونـية نـموذجـًا دفـاعـيًا لـلتوضـيح والـتوسـع فـي 
األحـكام الـتي صـدرت ضـد الـمادة ٥٣٤ فـي الـمحاكـم؛ كـما وضـعت إرشـادات تـكتيكية للنشـطاء والـمحامـين حـول 
مـواجـهة الـمدة ٥٣٤ مـن مـنطلق قـانـونـي حـتى الـغائـها فـي الـنهايـة. يـبقى هـذا الـنموذج لـلدفـاع ذات أهـمية الـيوم 
كـونـه يـرتـكز بـشكل كـبير عـلى مـعرفـة لـصيقة لـلقضاء الـلبنانـي والـفلسفة التشـريـعية حـول الـجندر، حـقوق األقـليات، 
الـتجانـس االجـتماعـي، ودور الـقاضـي الـلبنانـي فـي الـمجتمع. مـع ذلـك، هـناك أهـمية مـتساويـة فـي الـمساعـي إلـى 
دمـج هـذا الـدفـاع وتـوحـيده مـع الـمقاربـات والـحجج الـتي تـلقى صـدًا محـليًا، بـالـتوازي مـع الـتطورات والـقراءات 
الحــديــثة عــن تــماهــي حــقوق مــجتمع الــميم-ع مــع قــوانــين حــقوق االنــسان الــموجــودة، وتحــديــدًا مــع اإلعــالن 
الـعالـمي لـحقوق اإلنـسان، العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق الـمدنـية والسـياسـية، العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق 



االقـتصاديـة واالجـتماعـية والـثقافـية، واتـفاقـية مـناهـضة الـتعذيـب؛ وجـميعها مـعاهـدات وّقـع عـليها لـبنان وأقـرهـا 
فـي قـوانـينه. فليسـت الـدول مـجبرة عـلى ضـمان امـتثال قـوانـينها المحـلية لـلحقوق الـعالـمية فحسـب، بـل، وكـما 
ورد فـي الـمادة الـثانـية مـن قـانـون الـمحاكـمات الـمدنـي فـي لـبنان، فـإن أي مـعاهـدة دولـية يـتم الـتصديـق عـليها 

في البرلمان تصبح حكمًا جزئًا من النظام القانوني المحلي. 

يهـدف هـذا الـتقريـر إلـى إغـناء الـحجج واالسـتراتـيجيات الـقانـونـية ضـد الـمادة ٥٣٤ فـي لـبنان مـن خـالل تـوضـيح كـيف 
تـطورت حـقوق مـجتمع الـميم-ع لـتصبح جـزئـًا أسـاسـيًا مـن حـقوق االنـسان الـعالـمية عـلى الـرغـم مـن عـدم ذكـرهـا 
الـصريـح فـي الـنصوص الـقانـونـية. كـما يـأمـل إلـى اإلضـاءة عـلى بـعض االسـتراتـيجيات الـقانـونـية والـحجج والـنتائـج 
الـمحصودة مـن النشـطاء فـي حـاالت مـشابـهة فـي الـهند، نـيبال، بـوتـسوانـا وكـينيا -أربـعة مـن بـلدان الـجنوب الـتي 
امـتلكت قـوانـين شـبه مـطابـقة عـن مـخالـفة الـطبيعة نـتيجًة لـتاريـخها مـع االسـتعمار. وقـد اسـتطاعـت هـذه الـدول 
إلـى إلـغاء الـصفة الجـرمـية لـلعالقـات الـمثلية أو تـبني اسـتراتـيجيات فـعالـة فـي هـذا االتـجاه. ارفـقت الـمعلومـات 
المســتقاة مــن دراســة قــضايــا الــمحاكــم الــبارزة فــي هــذه الــدول كــملحق لــلتقريــر األســاســي. فــيأمــل نــاشــرو هــذا 
الـتحقيق فـي الـمساهـمة فـي الـدراسـات والـمساعـي إللـغاء الـصفة الجـرمـية عـن الـعالقـات الـمثلية فـي لـبنان مـن 
خــالل درس وتــقديــم هــذه االســتراتــيجيات لــمساعــدة الــمساعــي المحــلية فــي إلــغاء الــمادة ٥٣٤ مــن قــانــون 

العقوبات مرة واحدة وإلى األبد. 



حـقوق مـجتمع الـميم-ع والـقانـون 
الدولي لحقوق االنسان 



.I المقدمة

عــلى الــرغــم مــن عــدم وجــود جــسم حــقوقــي دولــي مــخصص لحــمايــة حــقوق مــجتمع الــميم-ع، يــعتبر 
الـــمجتمع الـــدولـــي لـــحقوق االنـــسان أن حـــقوق مـــجتمع الـــميم-ع محـــمية تـــحت مـــعاهـــدات حـــقوق االنـــسان 
الــموجــودة، بــما فــيها العهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق الــمدنــية والســياســية (ICCPR)، العهــد الــدولــي الــخاص 

 .(CAT) بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب
  

تـندرج مـعظم الحـمايـات لـحقوق مـجتمع الـميم-ع تـحت ال “ICCPR" واتـفاقـية مـناهـضة الـتعذيـب الـلتان 
سـيناقـشان فـي الـقسمين الـثالـث والـرابـع مـن هـذا الـتقريـر. وكـال االتـفاقـان مـلزمـان قـانـونـية لـلدول الـتي وقـعت أو 
1انـضمت الـيهما؛ وقـد انـضم لـبنان التـفاقـية مـناهـضة الـتعذيـب وال-ICCPR دون تـحفظ. لـذا، فـلبنان مـلزمـًا قـانـونـياً 

بحـمايـة الـحقوق الـمكرسـة فـي هـذه الـوثـائـق، ومـن ضـمنها حـقوق أفـراد مـجتمع الـميم-ع. لـكن قـبل الـغوص فـي 
واجـــبات الـــدول الـــقانـــونـــية تـــجاه مـــجتمع الـــميم-ع تـــحت ال ICCPR وال CAT، مـــن الـــضروري أن نـــعطي لـــمحة 
مـقتضبة عـن تـاريـخ تـطور حـمايـات دولـية لـحقوق مـجتمع الـميم-ع. فـيعطي المشهـد الـقانـونـي الـدولـي الـعام 

أهمية بالغة لحقوق مجتمع الميم-ع ويصر على حمايتها تحت القانون الدولي. 

  

.II تاريخ تطور الحماية القانونية لمجتمع الميم-ع 

إن الحــمايــات الــقانــونــية لــألفــراد بــناًء عــلى مــيولــهم الجنســية هــي تــطور حــديــث فــي الــقانــون الــدولــي. 
فـاعـترف عـام ٢٠٠٣ األمـين الـعام ألمـم المتحـدة آنـذاك كـوفـي انـان بـضرورة حـمايـة حـقوق أفـراد مـجتمع الـميم-ع 
2مشـددًا عـلى أن "األمـم المتحـدة ال تسـتطيع أن تـتغاضـى عـن أي اضـطهاد او تـمييز ضـد أنـاس ألي سـبب كـان." 

تزايد بعدها االهتمام بالحقوق االنسانية ألفراد مجتمع الميم-ع على نطاٍق أوسع في األوساط الدولية.  

إحـدى أولـى الـمساعـي نـحو تـوسـيع إطـار الـعمل فـي حـقوق مـجتمع الـميم-ع االنـسانـية أتـت عـام ٢٠٠٦ 
. وكــان االعــالن وثــيقة تــم تــبنيها مــن قــبل الــمؤتــمر الــدولــي لــحقوق مــجتمع الــميم-ع  3مــع "إعــالن مــونــتريــال"

 . 4االنـسانـية، دعـت لـالعـتراف بـالـحقوق والحـمايـة األسـاسـية ألفـراد مـجتمع الـميم-ع تـحت قـوانـين حـقوق االنـسان

بـاإلضـافـة إلـى مـطالـب أخـرى، دعـا اإلعـالن إلـى وقـف الـعنف ضـد األفـراد بسـبب مـيولـهم الجنسـية وإلـى وقـف 
5تجـريـم األعـمال الـمثلية الجنسـية الـخاصـة بـين شـخصين بـالـغين بـالـتراضـي. اجـتمع بـعدهـا عـدة أشهـر، خـبراء فـي 

1 التحفظات ھي شروط تصدرھا الدولة وقت التصدیق. یمكن للدولة التي تصدر تحفًظا على حكم من أحكام المعاھدة أن تدعي أنھا غیر ملزمة بھذا 
الحكم. وألن لبنان لم یبد أي تحفظات على أي من المعاھدتین، فھو ملزم بالمعاھدتین برمتھما. للمزید من المعلومات قم بزیارة 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/topics/development/frequently-asked-questions/19-what-are-reservations-to- 
./human-rights-treaties-and-what-do-they-mean

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5451102/; https://www.un.org/press/en/2003/sgsm8812.doc.htm2

 http://www.declarationofmontreal.org/3

 http://www.declarationproject.org/?p=6334

 http://www.declarationproject.org/?p=6335

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5451102/


حـقوق االنـسان الـدولـية فـي يـوجـياكـارتـا فـي إنـدونيسـيا وصـاغـوا مـا عـرف ب "مـبادئ يـوجـياكـارتـا "؛ وهـي مجـموعـة 
6مــن إرشــادات طــموحــة مشــتقة مــن حــقوق االنــسان الــدولــية، تــتناول كــيفية حــمايــة حــقوق مــجتمع الــميم-ع. 

نـاشـدت، ضـمن الـمبادئ ال٣٨ الـدول إلـى إلـغاء الـصفات الجـرمـية عـن الـمثلية الجنسـية وإلـى الحـمايـة ضـد الـتمييز 
وعـلى الـرغـم ان كـال إعـالن مـونـتريـال ومـبادئ يـوجـياكـارتـا ال يـعتبران مـلزمـان قـانـونـيًا  8بـناًء عـلى الـميول الجنسـية. 7

وبــالــتالــي ال يــفرضــان أي مــسؤولــيات عــلى الــدول، شــكلت الــوثــيقتان مــحاوالت مــبكرة ومــهمة لــلوصــول إلــى 
مجـموعـة مـوّسـعة مـن الحـميات لـحقوق مـجتمع الـميم-ع. كـما وّسـعت مـبادئ يـوجـياكـارتـا الحـقًا فـي ال٢٠١٧ 
لــتتضمن الــتطورات الجــديــدة فــي قــوانــين حــقوق االنــسان الــدولــية وتــقطعها مــع الــتعبير الــجندري والــخصائــص 

الجنسية.  

يــزداد، مــنذ ال٢٠٠٦، تــبني مــنظمات حــقوق االنــسان ألهــمية الحــميات الــقانــونــية بــناًء عــلى الــميول 
الجنسـي والـهويـة الـجندريـة. فـعلى سـبيل الـمثال، أصـدر مجـلس حـقوق االنـسان فـي األمـم المتحـدة مجـموعـة مـن 
9الــقرارات فــي صــالــح حــقوق مــجتمع الــميم-ع. ومجــلس حــقوق االنــسان فــي األمــم المتحــدة هــو "الــمنتدى 

10الــرئيســي لــتناول مــسائــل حــقوق االنــسان بــين الــدول فــي األمــم المتحــدة." وظــيفته "مــراقــبة احــترام حــقوق 

وإنـشاء "الـمعايـير الـدولـية لـحقوق االنـسان." عـلى الـرغـم مـن  12االنـسان مـن قـبل جـميع أعـضاء األمـم المتحـدة"  11

أن قـرارات هـذا المجـلس ليسـت مـلزمـة قـانـونـيًا، فهـي تـعتبر مـؤشـرًا عـن االلـتزامـات السـياسـية الـعميقة تـجاه حـمايـة 
13حقوق مجتمع الميم-ع في فضاء حقوق االنسان الدولية، وتحمل معها تأثيرًا سياسيًا قويًا.  

 https://www.amnestyusa.org/pdfs/YogyakartaPrinciples.pdf?_sm_au_=iVV5402rZ6PZQ066; https://yogyakartaprinciples.org/6

 http://yogyakartaprinciples.org/principles-en/about-the-yogyakarta-principles-2/. 7

على سبیل المثال، تؤكد مبادئ یوجیاكارتا أن "القوانین التي تجرم المثلیة الجنسیة تنتھك الحقوق الدولیة في عدم التمییز."

8 لم تعتمد األمم المتحدة رسمیًا، على سبیل المثال، مبادئ یوجیاكارتا كمعیار. 
http://www.ishr.ch/news/majority-ga-third-committee-unable-accept-report-human-right-sexual-education.

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx9

 https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-10
practical-guide_en, p. 5.

 https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-11

practical-guide_en, p. 6.

 https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-12
practical-guide_en, p. 5.

 https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-13

practical-guide_en, p. 5, 23.

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.amnestyusa.org/pdfs/YogyakartaPrinciples.pdf?_sm_au_=iVV5402rZ6PZQ066
http://yogyakartaprinciples.org/principles-en/about-the-yogyakarta-principles-2/
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en


14أصــدر مجــلس حــقوق االنــسان فــي األمــم المتحــدة عــام ٢٠١١ الــقرار رقــم ١٧، والــذي أدان "أفــعال 

15الـعنف والـتمييز" ضـد األفـراد بسـبب مـيولـهم الجنسـية أو هـويـتهم الـجندريـة. كـما قـام الـقرار بـتكليف دراسـة 

لـلبحث فـي "الـقوانـين والـممارسـات الـتمييزيـة وأفـعال الـعنف بـحق األفـراد بـناًء عـلى مـيولـهم الجنسـي وهـويـتهم 
الـجندريـة، فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، وكـيف يـمكن لـقوانـين حـقوق االنـسان الـعالـمية أن تنهـي الـعنف وخـروقـات 
16حـقوق االنـسان بسـبب الـميول الجنسـي والـهويـة الـجندريـة". نشـرت هـذه الـدراسـة فـي تشـريـن الـثانـي مـن الـعام 

17نـفسه وكـانـت أول تـقريـر رسـمي مـن األمـم المتحـدة عـن حـقوق مـجتمع الـميم-ع االنـسانـية. فـباإلضـافـة إلـى 

تـقديـمها اإلحـصاءات والـحقائـق عـن الـعنف والـتمييز الـمرتـكب بـحق أفـراد مـجتمع الـميم-ع حـول الـعالـم، فـندت 
الـدراسـة خـمسة الـتزامـات قـانـونـية جـوهـريـة مـفروضـة عـلى دول تـحت الـقانـون الـدولـي لحـمايـة حـقوق مـجتمع 
18الــميم-ع (ســيتم الــبحث الــمفصل فــيها أدنــاه). واســتنادًا إلــى هــذه االلــتزامــات الــقانــونــية، نــاشــدت الــدراســة 

19الـحكومـات إلـى إلـغاء جـميع الـقوانـين المجـرمـة لـلمثلية. عـلى الـرغـم أن الـدراسـة نـفسها ليسـت مـلزمـة قـانـونـيًا، 

فـإنـها تـعطي خـمس الـتزامـات قـانـونـية مـفروضـة عـلى الـدول تـحت الـمعاهـدات الـدولـية؛ وهـذه الـمعاهـدات هـي 
ملزمة قانونيًا للدول. 

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/19. 14

والدول التي صوتت لصالح القرار ١٧ ھي األرجنتین وبلجیكا والبرازیل وتشیلي وكوبا واإلكوادور وفرنسا وغواتیماال والمجر والیابان وموریشیوس 
والمكسیك والنرویج وبولندا وجمھوریة كوریا وسلوفاكیا وإسبانیا وسویسرا وتایالند. أوكرانیا، المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى إیرلندا الشمالیة، 

الوالیات المتحدة األمریكیة، وأوروغواي.  
والدول التي صوتت ضد القرار ١٧ ھي أنغوال والبحرین وبنغالدیش والكامیرون وجیبوتي والجابون وغانا واألردن ومالیزیا وجزر المالدیف 

وموریتانیا ونیجیریا وباكستان وقطر وجمھوریة مولدوفا واالتحاد الروسي والمملكة العربیة السعودیة والسنغال وأوغندا. 
امتنعت بوركینا فاسو والصین وزامبیا عن التصویت.

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement.  15

یمكن إیجاد جمیع القرارات المتعلقة بحقوق مجتمع المیم-ع ھنا: 
 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement.  16
یمكن إیجاد جمیع القرارات المتعلقة بحقوق مجتمع المیم-ع ھنا: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx

  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf; https://news.un.org/en/story/17

2011/12/398432-un-issues-first-report-human-rights-gay-and-lesbian-people

 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf18

 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf, p. 3; https://news.un.org/en/story/19
2011/12/398432-un-issues-first-report-human-rights-gay-and-lesbian-people

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/19
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf


كـما أصـدر المجـلس قـانـونـًا غـير مـلزمـًا آخـرًا عـام ٢٠١٤ مـديـنًا أعـمال الـتمييز ضـد األفـراد بـناًء عـلى مـيولـهم 
21الجنســية وهــويــتهم الــجندريــة. ثــم أصــدر المجــلس عــام ٢٠١٦ الــقرار رقــم ٣٢ والــذي عــّين خــبيرًا مســتقًال ل  20

22"الحـمايـة مـن الـعنف والـتمييز بـناًء عـلى الـميول الجنسـي والـهويـة الـجندريـة." تـمتد واليـة الـخبير المسـتقل لـثالث 

ســنوات حــيث عــليهم خــاللــها "تــقييم اســتعمال أدوات حــقوق االنــسان الــدولــية الــموجــودة فــي تخــطي الــعنف 
والـتمييز ضـد األشـخاص بـناًء عـلى مـيولـهم الجنسـية وهـويـاتـهم الـجندريـة بـاإلضـافـة إلـى تحـديـد الـثغرات وأفـضل 
23الـممارسـات." كـما مـتوقـع مـن الـخبير أن يـقومـوا بـزيـارات تحـديـد الـحقائـق إلـى الـدول مـن أجـل تـشجيعهم عـلى 

تحسـين حـقوق مـجتمع الـميم-ع لـديـهم، وإرسـال تـقاريـر لمجـلس حـقوق االنـسان فـي األمـم المتحـدة والجـمعية 
24العمومية بالنتائج المتعلقة بحقوق مجتمع الميم-ع. 

مـنذ ابـتداع الـمنصب، قـام الـخبير المسـتقل بـعقد عـددًا مـن الـمؤتـمرات الـصحفية لـحث الـدول عـلى احـترام 
25حــقوق أفــراد مــجتمع الــميم-ع لــديــهم والــعمل عــلى وقــف الــعنف ضــدهــم. وعــلى الــرغــم مــن أن تــصاريــح 

وتـوصـيات الـخبير المسـتقل ليسـت مـلزمـة قـانـونـيًا لـلبلدان أيـضًا، لـكن مجـرد إيـجاد خـبير مسـتقل مـخصص لـمسائـل 
مـجتمع الـميم-ع يـعطيها وزنـًا سـياسـيًا ويشـير إلـى الـوعـي الـمتزايـد عـند مجـلس حـقوق االنـسان لـقضايـا حـقوق 
مـجتمع الـميم-ع. كـما شـجع مجـلس حـقوق االنـسان الـحكومـات عـلى الـتعاون مـع الـخبير المسـتقل وحـثهم عـلى 
"الـنظر بجـديـة فـي االسـتجابـة لـطلبات الـخبير المسـتقل لـزيـارة بـلدانـهم والـنظر فـي تـنفيذ الـتوصـيات الـمنصوص فـي 

26تقارير صاحب الوالية." 

  

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/32 20

الدول التي صوتت لصالح القرار ٢٧ ھي األرجنتین، النمسا، البرازیل، تشیلي، كوستاریكا، كوبا، جمھوریة التشیك، إستونیا، فرنسا، ألمانیا، إیرلندا، 
إیطالیا، الیابان، المكسیك، الجبل األسود، بیرو، الفلبین، جمھوریة كوریا، رومانیا، جنوب أفریقیا، جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة، المملكة 

المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة، الوالیات المتحدة األمریكیة، فنزویال، وفیتنام 
الدول التي صوتت ضد القرار ٢٧ ھي الجزائر وبوتسوانا وكوت دیفوار وإثیوبیا والغابون وإندونیسیا وكینیا والكویت وجزر المالدیف والمغرب 

وباكستان واالتحاد الروسي والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة. 
وامتنعت بوركینا فاسو والصین والكونغو والھند وكازاخستان ونامیبیا وسیرالیون عن التصویت.

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/2 21

الدول التي صوتت لصالح القرار ٣٢ ھي ألبانیا وبلجیكا، بولیفیا، كوبا، إكوادور، السلفادور، فرنسا، جورجیا، ألمانیا، التفیا، المكسیك، منغولیا، ھولندا، 
بنما، باراغواي، البرتغال، جمھوریة كوریا، سلوفینیا، سویسرا، جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة، المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا 

الشمالیة، فنزویال، وفیتنام 
الدول التي صوتت ضد القرار 32 ھي الجزائر وبنغالدیش وبوروندي والصین والكونغو وكوت دیفوار وإثیوبیا وإندونیسیا وكینیا وقیرغیزستان 

وجزر المالدیف والمغرب ونیجیریا وقطر واالتحاد الروسي والمملكة العربیة السعودیة وتوغو واإلمارات العربیة المتحدة. 
وامتنعت بوتسوانا، غانا، الھند، نامیبیا، الفلبین، وجنوب أفریقیا عن التصویت.

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/222

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx23

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx; http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?24

symbol=A/HRC/RES/32/2

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx25

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/226

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/2
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/32


كـما اعـترفـت هـيكليات دولـية أخـرى كـالجـمعية الـعمومـية ومجـلس األمـن فـي األمـم المتحـدة بـالـحاجـة 
27إلــى حــمايــة األفــراد مــن الــتمييز والــعنف واالســتغالل بســبب مــيولــهم الجنســية وهــويــاتــهم الــجندريــة. فــعلى 

سـبيل الـمثال، حـثت األمـم المتحـدة، فـي قـراٍر صـدر عـام ٢٠١٤ عـن االعـدامـات الـعشوائـية والـخارجـة عـن نـطاق 
الـقضاء، جـميع الـدول عـلى "الـتأكـد مـن حـمايـة الـحق فـي الـحياة لجـميع األشـخاص" وعـلى إجـراء "تـحقيقات سـريـعة 
28وشـامـلة ونـزيـهة فـي جـميع االعـدامـات" الـتي يـمكن أن تـكون مـبنية عـلى الـميول الجنسـية أو الـهويـة الـجندريـة. 

كــما حــث الــقرار الــدول عــلى الــتأكــد أال يــكون هــذا الــعنف "مــقترف أو مــتغاضــى عــنه مــن قــبل الــمسؤولــين 
30واألشـخاص الـرسـميين." ومجـددًا، عـلى الـرغـم مـن أن قـرارات الجـمعية الـعامـة ليسـت مـلزمـة قـانـونـيًا، فهـي مـع  29

ذلـك تحـمل قـيمة مـعنويـة وتشـير إلـى االجـماع الـعام عـلى أهـمية حـمايـة حـقوق مـجتمع الـميم-ع فـي قـوانـين 
الــحقوق الــدولــية. فــيمكن لــقرارات الجــمعية الــعمومــية أن تحــمل وزنــًا ســياســيًا فــي االقــناع كــونــها واحــدة مــن 
31الــمكونــات األســاســية لــألمــم المتحــدة والــوحــيدة "الــتي تــعطي تــمثيًال مــتساويــًا لجــميع الــبلدان األعــضاء." 

32باإلضافة إلى أن لبنان كان قد صوت ب "نعم" على هذا القرار مما يعطيه إقناعًا قانونيًا إضافيًا. 

واعـترف مجـلس األمـن بـصورة مـمثلة عـام ٢٠١٥ بـأهـمية حـقوق مـجتمع الـميم-ع. فـاجـتمع مجـلس األمـن 
بـاالجـتماع عـامـها لـلمرة األولـى لـمناقـشة حـقوق مـجتمع الـميم-ع، مـرّكـزًا خـصوصـًا عـلى الـعنف الـمرتـكب بـحق 
33مـجتمع الـميم-ع مـن قـبل داعـش. وعـلى الـرغـم أن ال قـرار واضـح صـدر عـن اجـتماع مجـلس األمـن، إال أن رغـبة 

المجــلس بــعقد اجــتماع لــمناقــشة مــسألــة حــقوق مــجتمع الــميم-ع يــعتبر خــطوة إيــجابــية بحــد ذاتــه وإن كــانــت 
صـغيرة. ويـمتلك مجـلس األمـن قـوة فـريـدة كـونـه الـوحـيد الـذي يـمتلك السـلطة إلصـدار قـرارات مـلزمـة لـلبلدان 
34األعـضاء والمجـلس الـمسؤول عـن الـحفاظ عـلى "السـالم واألمـان الـدولـي." وبـالـتالـي فـاسـتعداد مجـلس األم 

المبدئي لمناقشة حقوق مجتمع الميم-ع هو جدير باألهمية. 

بـاإلضـافـة إلـى هـذه الـقرارات غـير الـملزمـة، هـناك اعـتراف عـام بـأن لـلدول الـتزامـات اجـباريـة لحـمايـة حـقوق 
مـجتمع الـميم-ع بـموجـب مـعاهـدات حـقوق اإلنـسان األسـاسـية. وكـما نـوقـش أعـاله، تـنص الـعديـد مـن مـعاهـدات 
حـقوق االنـسان األسـاسـية عـلى حـمايـة حـقوق األفـراد بـناًء عـلى مـيولـهم الجنسـية وهـويـاتـهم الـجندريـة، بـما فـيهم 

 https://www.hrc.org/blog/in-a-historic-first-u.n.-security-council-convenes-to-discuss-lgbt-rights;  27

دور األمم المتحدة في مكافحة التمییز والعنف ضد األفراد ذوو المیول المثلیة، ثنائیو المیل، العابرین والعابرات، وبینیي ومتقاطعي الجنس: نظرة آلیة عامة، األمم المتحدة 
 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/UN_LGBTI_summary_11Apr2017.pdf.

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/182.  28

صوتت ١٢٢ دولة باإلیجاب على ھذا القرار مقابل صفر بالرفض و٦٦ حالة امتناع عن التصویت. صوت لبنان ب "نعم" على ھذا القرار. 
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=ares69182

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/182;29

 http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/united-nations/the-general-assembly.html30

 http://www.un.org/en/ga/31

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/182.32

 https://www.hrc.org/blog/in-a-historic-first-u.n.-security-council-convenes-to-discuss-lgbt-rights33

 http://www.un.org/en/sc/34

https://www.hrc.org/blog/in-a-historic-first-u.n.-security-council-convenes-to-discuss-lgbt-rights
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/UN_LGBTI_summary_11Apr2017.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/UN_LGBTI_summary_11Apr2017.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/182
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/182
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/182


العهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق الــمدنــية والســياســية، اتــفاقــية مــناهــضة الــتعذيــب والعهــد الــدولــي الــخاص 
35بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

  
أصـدر الـمفوض الـسامـي لـحقوق االنـسان عـام ٢٠١٢ تـقريـرًا يـفّصل فـيه واجـبات الـدول فـي حـمايـة أفـراد 
36مـجتمع الـميم-ع بـموجـب هـذه الـمعاهـدات. وهـذه الـوجـبات الـجوهـريـة الخـمس هـي: ١) االلـتزام بحـمايـة األفـراد 

مــن الــعنف بســبب رهــاب الــمثلية ورهــاب الــعبور، ٢) االلــتزام بــمنع الــتعذيــب والــمعامــلة الــقاســية والــالإنــسانــية 
والمهـينة بـحق أفـرج مـجتمع الـميم-ع، ٣) االلـتزام بـعدم تجـريـم الـمثلية الجنسـية واألفـعال الـمثلية، ٤) االلـتزام 
37بحـظر الـتمييز، و٥) االلـتزام بحـريـة الـتعبير، تـكويـن الجـمعيات، والتجـمع السـلمي ألفـراد مـجتمع الـميم-ع. هـذه 

الـوجـبات مـلزمـة قـانـونـيًا، كـما ذكـر أعـاله، لـلدول األطـراف فـي الICCPR واتـفاقـية مـناهـضة الـتعذيـب، وبـالـتالـي 
فإن لبنان مجبر قانونيًا على تطبيق الوجبات الخمس. 

  

.III حـــمايـــة حـــقوق مـــجتمع الـــميم-ع فـــي العهـــد الـــدولـــي الـــخاص
بــالــحقوق الــمدنــية والســياســية  واإلعــالن الــعالــمي لــحقوق 

 (ICCPR) اإلنسان

نظرة عامة 

تـأتـى الـعديـد مـن الـتزامـات الـدول بحـمايـة أفـراد مـجتمع الـميم-ع بـموجـب مـن العهـد الـدولـي الـخاص 
بـالـحقوق الـمدنـية والسـياسـية ("ICCPR")، ومـن ضـمنها االلـتزام بـعدم تجـريـم األعـمال الـمثلية. والICCPR هـي 
مـعاهـدة مـلزمـة قـانـونـيًا لـحفظ الـحقوق الـمدنـية والسـياسـية األسـاسـية، بـما فـي ذلـك الـحق فـي الـخصوصـية 
38والــحق فــي عــدم الــتعرض لــلتمييز. تــراقــب تــطبيقها لــجنة حــقوق االنــسان الــتي تــصدر تفســيرات مــرجــعية 

39لـلICCPR تـكون مـلزمـة لـلدول. كـما ذكـرنـا فـي الـمقدمـة، إن الـدول الـمنضمة إلـى الICCPR مـلزمـة فـي مـنع 

والحماية ضد انتهاكات الحقوق المكرسة في المعاهدة. 
كـطرف فـي الـمعاهـدة، لـدى لـبنان الـتزامـات مـوجـبة فـي حـمايـة مـواطـنيه مـن الخـروقـات لـاللـتزامـات 
الـجوهـريـة الخـمس الـمذكـورة أعـاله. فـبموجـب هـذه االلـتزامـات، عـلى لـبنان أن ١) ينهـي تجـريـم األفـعال الـمثلية 
الخاصة بين شخصين بالغين برضاهما، ٢) ومنع التمييز ضد األفراد بسبب ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية. 

  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf35

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf36

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf37

 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx;  38
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-human-rights-work/monitoring-and-promoting-un-treaties/international-covenant-
civil-and

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx.  39
لكل معاھدة أساسیة لحقوق اإلنسان "ھیئة معاھدة" تتألف من خبراء مستقلین یساعدون في مراقبة تنفیذ التزامات المعاھدة داخل الدولة. 

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx  

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx


كـما اعـترف لـبنان بـالـنفوذ الـقانـونـية لـلICCPR داخـل انـظمته المحـلية. فـمنذ الـتصديـق عـليها، شـكلت 
األحـكام الـواردة فـي الICCPR "جـزئـًا ال يتجـزأ مـن الـنظام الـقانـونـي الـلبنانـي" لـديـه "األسـبقية عـلى أحـكام الـقانـون 
41الـعادي." كـما اعـترف لـبنان أن الICCPR هـو تـكملة إلعـالن حـقوق االنـسان الـذي يـكرسـه الـدسـتور الـلبنانـي  40

42في مقدمته. 

عــلى عــكس الICCPR، ال يــشكل اإلعــالن الــعالــمي لــحقوق االنــسان مــعاهــدة، وبــالــتالــي لــيس مــلزمــاً 
44لـلموقـعين عـليه. لـكنه يـبقى ذو وزٍن اقـناعـي فـي الـقانـون الـدولـي كـونـه وثـيقًة رمـزيـًة مـهمًة لـحقوق اإلنـسان.  43

ألن الــدســتور الــلبنانــي يــكرس اإلعــالن الــعالــمي لــحقوق االنــسان، وألن لــبنان يــرى الICCPR تــكملة لــإلعــالن 
الـعالـمي، يـجب اسـتعمال كـال الICCPR الـملزم قـانـونـيًا واإلعـالن الـعالـمي لـحقوق االنـسان الـغير مـلزم قـانـونـياً 

كمراجع لواجب لبنان القانوني برفع الصفة الجرمية عن المثلية الجنسية. 

الحق في الخصوصية 

45كـل مـن الICCPR واإلعـالن الـعالـمي لـحقوق االنـسان يـضمنان الـحق فـي الـخصوصـية والـحق بـعدم 

46الـتعرض لـلتمييز بـناًء عـلى الـميول الجنسـية. كـما سـيناقـش بـتفصيل أكـبر أدنـاه، إن تجـريـن األفـعال الـمثلية يـشكل 

 .ICCPRخرقًا لهذين الحقين المكرسين ولذا يشكل خرقًا اللتزامات لبنان القانونية تحت ال

40 النظر في التقاریر المقدمة من الدول األطراف بموجب المادة ٤٠ من العھد؛ التقریر الدوري الثالث من البلدان األطراف المستحق في لبنان عام 

١٩٩٩.

  https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_9_-_november_2010/ahrcwg66lbn1e.pdf41

  https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_9_-_november_2010/ahrcwg66lbn1e.pdf42

 https://www.humanrights.gov.au/publications/what-universal-declaration-human-rights.  43
كان لبنان أحد األطراف المتبنیة لإلعالن العالمي لحقوق االنسان عام .١٩٤٨ 

https://web.archive.org/web/20130927221000/http://unyearbook.un.org/1948-49YUN/1948-49_P1_CH5.pdf.

 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx44

45 المادة ١٧ من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: "ال یجوز تعریض أي شخص للتدخل التعسفي أو غیر القانوني في خصوصیتھ أو 

أسرتھ أو منزلھ أو مراسالتھ، وال ألي ھجمات غیر قانونیة على شرفھ وسمعتھ." 
المادة ١٢ من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان: "ال یجوز تعریض أي شخص لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو منزلھ أو مراسالتھ، وال 

لحمالت على شرفھ أو سمعتھ"

46 المادة ٢(١) العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: "تتعھد كل الدول األطراف في ھذا العھد باحترام الحقوق المعترف بھا في ھذا العھد 

وكفالة ھذه الحقوق لجمیع األفراد الموجودین في اقالیمھا والخاضعین لوالیتھا، دون أي تمییز من أي نوع بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الدین أو الرأي السیاسي أو غیره، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الملكیة، أو المكانة االجتماعیة حسب الوالدة أو غیرھا." 

المادة ٧ من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان: "الكل سواسیة أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنھ دون أي تمییز. للجمیع الحق في 
حمایة متساویة ضد أي تمییز ینتھك ھذا اإلعالن وضد أي تحریض على مثل ھذا التمییز"

https://www.humanrights.gov.au/publications/what-universal-declaration-human-rights
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_9_-_november_2010/ahrcwg66lbn1e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_9_-_november_2010/ahrcwg66lbn1e.pdf


لـدى الـدول واجـب بـعدم تجـريـم األفـعال الجنسـية الـمثلية الـخاصـة بـين شـخصين بـالـغين بـالـتراضـي بـموجـب 
47االعــالن الــعالــمي لــحقوق االنــسان والICCPR. وفــي حــال امــتنعت الــدولــة عــن فــعل ذلــك، فهــي تــكون قــد 

48خرقت الحق المكتسب في الخصوصية المكرس في هذه المعاهدات.  

فـفي الـقضية الـبارزة، تـونـن ضـد أسـترالـيا، شـددت لـجنة حـقوق االنـسان عـلى أن تجـريـم األفـعال الجنسـية 
49الـمثلية مـمنوع بـموجـب الICCPR لخـرقـه الـحق فـي الـخصوصـية. جـرت هـذه الـقضية عـام ١٩٩٤ عـندمـا قـّدم 

51نـيكوالس تـونـن عـريـضة لـلجنة حـقوق االنـسان لـلطعن فـي أجـزاء مـن قـانـون الـعقوبـات فـي تـسمانـيا؛ تحـديـداً  50

الـــمادة الجـــزائـــية المجـــرمـــة ل "الجـــماع الـــمخالـــف لـــلطبيعة" (الـــقسم ١٢٢) "والـــممارســـات الـــغير أخـــالقـــية بـــين 
52ذكرين" (القسم ١٢٣). 

قــررت لــجنة الــحقوق االنــسانــية أن األحــكام الــموجــودة فــي الــقانــون االجــرامــي فــي تــسمانــيا هــي خــرٌق 
لــلمادة ١٧ مــن الICCPR والــذي يحــمي مــن "الــتدخــل الــعشوائــي أو الــغير قــانــونــي" فــي "لــخصوصــية، الــعائــلة، 
53الـمنزل و الـمراسـالت." كـما قـررت الـلجنة أن مجـرد وجـود أحـكام فـي قـانـون الـعقوبـات لتجـريـم الـعالقـات الـمثلية 

54يـشكل تـدخـًال مـباشـرًا ومسـتمرًا فـي خـصوصـيات األفـراد الـمثليين والـمثليات. وعـلى رغـم مـن قـرار لـجنة حـقوق 

االنـسان أن الـتدخـل فـي الـخصوصـية مـمكن فـي بـعد الـحاالت بـموجـب الICCPR، يـجب عـلى هـذا الـتدخـل أن يـكون 
55"متناسبًا مع النتيجة المرجوة." لم يكن التدخل متناسبًا في هذه الحالة. 

حــاولــت حــكومــة تــسمانــيا الــمحاجــجة أن األحــكام تحــمي الــصحة واألخــالق الــعامــة، لــكن الــلجنة رفــضت 
56االدعــاءيــن. اشــارت الــلجنة أوًال إلــى أن الــقوانــين المجــرمــة لــألفــعال الــمثلية تــعيق فــي الــواقــع بــرامــج الــصحة 

57الـعامـة ألنـها تـدفـع بـاألفـراد األكـثر عـرضـًة لـلعدوى بـعيدًا عـن األنـظار والـمراقـبة. ثـانـيًا، أشـارت الـلجنة إلـى أن هـذه 

 See, e.g., Born Free and Equal, supra note 4 (citing Concluding observations of the Human Rights Committee on Chile 47

(CCPR/C/79/Add.104), at para. 20).

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf.48

 http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws488.htm.49

50 ال یمكن تقدیم الشكاوى الفردیة التي تزعم انتھاكات حقوق اإلنسان إلى لجنة حقوق اإلنسان إال إذا صادقت الدولة على البروتوكول االختیاري للعھد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة. لم یصادق لبنان على ھذه المعاھدة، وبالتالي ال یمكن تقدیم شكاوى فردیة. 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx

 Toonen v. Australia, Human Rights Committee Communication No. 488/1992, CCPR/C/50/D/488/1992, 4 April 1994.51

 http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws488.htm52

 Toonen v. Australia, Human Rights Committee Communication No. 488/1992, CCPR/C/50/D/488/1992, 4 April 53

1994.

 Toonen v. Australia, Human Rights Committee Communication No. 488/1992, CCPR/C/50/D/488/1992, 4 April 1994.54
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 Toonen v. Australia, Human Rights Committee Communication No. 488/1992, CCPR/C/50/D/488/1992, 4 April 1994.57
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الــقوانــين ليســت ضــروريــة لــلحفاظ عــلى اآلداب الــعامــة ألنــها لــم تــكن قــيد الــتطبيق فــي تــسمانــيًا فــي فــترة 
58سـابـقة. لـذا، قـررت الـلجنة أن الـتدخـل فـي الـخصوصـية هـنا "لـيس مـتناسـبًا وال ضـروريـًا" وبـالـتالـي هـو خـرٌق لـلمادة 

١٧59 فــي الICCPR. بــعد ثــالث ســنوات عــلى حــكم تــونــن فــقط، ألــغت تــسمانــيا الــصفة الجــرمــية عــن األفــعال 

60المثلية رسميًا. 

  
عـــلى الـــرغـــم أن قـــرارات الـــلجنة ال تـــعتبر مـــلزمـــة لـــلدول، إال أن هـــذه الـــقرارات تـــعتمد عـــلى تفســـيرات 
61لــلICCPR ، وهــذه التفســيرات تــصبح مــلزمــة قــانــونــيًا. لــذا، فــإن تفســيرات الــلجنة أن الICCPR تــمنع تجــريــم 

األفعال المثلية هي ملزمة قانونيًا للبنان حتى لو أصدر الحكم خصيصًا ألستراليا. 

ومـنذ صـدور حـكم تـونـن، قـامـت الـلجنة "مـرارًا وتـكرارًا بـحث الـدول عـلى تـعديـل الـقوانـين المجـّرمـة لـلمثلية 
62أو األفـعال الجنسـية بـين شـريـكين مـن ذات الـجنس" فـي مـراجـعتها الـدوريـة لـلبلدان. بـصفتها الهـيئة الـمكلفة 

مـراقـبة تـطبيق الICCPR، تـقوم الـلجنة بـشكل دوري بـمراجـعة أوضـاع حـقوق اإلنـسان فـي الـدول األطـراف مـن 
63خـالل عـمليات تـقريـر إلـزامـية تـقوم بـها الـدول. فـعلى الـدول الـملزمـة قـانـونـية بـمعاهـدة الICCPR، كـلبنان، أن 

64تـشارك فـي عـملية الـتقريـر. خـالل الـمراجـعة، تـقوم الـدول بـإرسـال تـقريـر لـلجنة، تـفّصل فـيه كـيف أوفـت الـدولـة 

65بــالــتزامــاتــها فــي مــجال حــقوق اإلنــسان بــموجــب الICCPR. تــقوم الــلجنة مــن بــعدهــا بــمراجــعة هــذه الــتقاريــر 

66الـوطـنية بـاإلضـافـة إلـى تـقاريـر مـرسـلة مـن الـمنظمات الـغير حـكومـية وغـيرهـا مـن األطـراف الـمعنية. بـعد مـراجـعة 

الـتقاريـر، تـقوم الـلجنة بـصياغـة وثـيقة مـع مـالحـظات خـتامـية حـول حـالـة حـقوق اإلنـسان فـي الـدولـة كـما تـعطي 
 .ICCPR67توصياتها للدولة من أجل التوافق بشكل أفضل مع المتطلبات الموجبة في ال

وفــي الــعديــد مــن هــذه الــتقاريــر، أكــدت الــلجنة مــراًرا وتــكراًرا عــلى إلــزامــية إلــغاء الــصفات الجــرمــية عــن 
األفـعال الـمثلية بـموجـب اإلمـالءات الـقانـونـية لـلICCPR. فـعلى سـبيل الـمثال، أكـدت الـلجنة، فـي وثـيقة الـمراجـعة 

 Toonen v. Australia, Human Rights Committee Communication No. 488/1992, CCPR/C/50/D/488/1992, 4 April 1994.58

 http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws488.htm59

 http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2001/6.html#fn151, fn. 150.  60

 Naz Foundation v. Government of NCT of منذ صدور حكم تونن، تم اقتباسھ في محاكم ومنظمات حقوق االنسان بما فیھا محكمة دلھي العلیا في
Delhi and Others في ال.٢٠٠٩

 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/#gsc.tab=061

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 31.62

 http://ccprcentre.org/ccpr-state-reporting63
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68لتشـيلي عـام ١٩٩٩، أن األحـكام المجـرمـة لـلعالقـات الـمثلية تخـرق الـمادة ١٧ مـن الICCPR. كـما أشـرت الـلجنة 

بـشكل مـشابـه، فـي مـالحـظتها الـختامـية لـكامـيرون عـام ٢٠١٠، أن تجـريـم األفـعال الـمثلية هـو "انـتهاك لـلحق فـي 
69الخصوصية وعدم التعرض للتمييز المكرسان" في الICCPR، وحثت الكاميرون على إلغاء هذه القوانين. 

اعـطت الـلجنة هـذه الـتوصـيات بـإلـغاء الـصفة الجـرمـية عـن الـعالقـات الـمثلية حـتى بـوجـه اعـتراض الـدول. 
فـفي حـالـة الـكامـيرون، عـلى سـبيل الـمثال، حـاولـت الـدولـة تـعليل تجـريـم األفـعال الـمثلية مـن خـالل االدعـاء ١) أن 
ذلـك يـعزز األخـالق و٢) أن ال تـمييز يـحصل ضـد أفـراد مـجتمع الـميم-ع ألنـهم ال يحـرمـون مـن حـقوق أو خـدمـات 
70بــناًء عــلى مــيولــهم الجنســية الــمفترضــة. لــكن الــلجنة تــجاهــلت هــذه االدعــاءات فــي مــالحــظتها الــختامــية ولــم 

71تـعرهـا االهـتمام. بـل عـلى الـعكس، أكـدت مجـددًا عـلى ضـرورة رفـع الـصفات الجـرمـية عـن األفـعال الـمثلية مـن 

72أجـل االمـتثال لـلICCPR. ومجـددًا، عـلى الـرغـم مـن أن مـالحـظات الـلجنة ليسـت مـوجـبة لـلدول، لـكن تفسـيراتـها 

73لـلICCPR عـلى أنـها تنهـي عـن تجـريـم األعـمال الـمثلية تـكون مـلزمـة قـانـونـيًا. لـذا، فـإن لـبنان مـلزم قـانـونـيًا بـوقـف 

 .ICCPRتجريم األفعال المثلية إذا أراد أن يمتنع عن انتهاك الحق في الخصوصية المكرس في ال

الحق في عدم التعرض للتمييز   

 بـاإلضـافـة إلـى خـرق حـمايـات الICCPR لـلحق فـي الـخصوصـية، يـنتهك تجـريـم األعـمال الـمثلية الـحق فـي 
عـدم الـتعرض لـلتمييز بـناًء عـلى الـميول الجنسـية. تـنص الـمادة ٢(١) مـن الICCPR عـلى حـمايـة جـميع األفـراد مـن 
الـتمييز بـناًء عـلى "الـعرق أو الـلون أو الـجنس أو الـلغة أو الـديـن أو الـرأي السـياسـي أو غـيره، أو األصـل الـقومـي أو 
 ICCPR74االجـتماعـي، أو الـملكية، أو الـمكانـة االجـتماعـية حسـب الـوالدة أو غـيرهـا." وقـد اعـتمد هـذا التفسـير لـل

75مـنذ صـدور حـكم تـونـن والـذي شهـد أول اسـتخدام مـوسـع لـمفهوم الـجنس. وكـما نـوقـش أعـاله، هـذه الـقراءة 

76هـي مـلزمـة قـانـونـيًا لـلدول كتفسـير لـلICCPR. لـذا، فـإن الـتمييز بـناًء عـلى الـميول الجنسـي أو الـهويـة الـجندريـة 

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 31–32.68
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77هـو محـّرم بـموجـب الـمادة ٢(١). فهـذه الـقوانـين تـميز بـطبيعتها بـناًء عـلى الـميول الجنسـية كـونـها تجـرم األفـعال 

78الــمثلية الــتي مــن الــمرجــح أن يــقوم بــها الــمثليين والــمثليات. لــذا فــإن الــدول الــمنتهكة لــلمادة ٢(١) مــن ال 

ICCPR كـلبنان تـكون مـلزمـة قـانـونـيًا بـرفـع الـصفة الجـرمـية عـن األفـعال الـمثلية. فهـذا الـتمييز يـؤدي إلـى "زيـادة 
79الـوصـم االجـتماعـي" والـقابـلية لـلتعرض لـلعنف عـند أفـراد مـجتمع الـميم-ع، كـما يـؤدي تجـريـم األفـعال الـمثلية 

80إلى إعاقة قدرة أولئك األفراد على الوصول إلى التعليم، الطبابة والعمل. 

   
  

.IV حماية حقوق مجتمع الميم-ع في اتفاقية مناهضة التعذيب

إن تجـريـم األفـعال الـمثلية يـنتهك الـحق بـعدم الـتعرض لـلتعذيـب. والـحق فـي عـدم الـتعرض لـلتعذيـب 
81وســوء الــمعامــلة مــكرس فــي الــمادة ١ مــن اتــفاقــية مــناهــضة الــتعذيــب، الــتي انــضم لــبنان إلــيها عــام ٢٠٠٠. 

واتـفاقـية مـناهـضة الـتعذيـب، كـما الICCPR، هـي أداة مـلزمـة قـانـونـيًا تـقوم بـمراقـبة تـطبيقها لـجنة مـناهـضة 
82التعذيب. 

  
عــلى الــدول، بــموجــب اتــفاقــيات مــناهــضة الــتعذيــب، حــمايــة جــميع األفــراد (بــغض الــنظر عــن الــميول 
83الجنســي والــهويــة الــجندريــة) مــن الــتعذيــب وســوء الــمعامــلة، والفشــل بــذلــك هــو خــرق لــلمعاهــدة. والفشــل 

84بـالـتحقيق فـي ومـحاسـبة مـرتـكبي الـتعذيـب هـو أيـضًا خـرق لـلمعاهـدة. فـعلى سـبيل الـمثال، تـعتبر الـدول الـتي لـم 

تـحقق بـشكٍل كـاٍف ولـم تـحاسـب الـمؤسـسات األمـنية الـمتهمة بـاالعـتداء عـلى أشـخاٍص بسـبب مـيولـهم الجنسـية 

 See, e.g., Born Free and Equal, supra note 4 (citing Guarantee equal rights to all regardless of sexual orientation: 77

Concluding observations of the Human Rights Committee on Chile (CCPR/C/CHL/CO/5), at para. 16. See also 
concluding observations of the Human Rights Committee on San Marino (CCPR/C/SMR/CO/2), at para. 7; and 
Austria (CCPR/C/AUT/ CO/4), at para. 8. 90CCPR/C/USA/CO/3, at para. 25; see also Welcoming non-discrimination 
legislation: Concluding observations of the Human Rights Committee on Greece (CCPR/CO /83/GRC), at para. 5; 
Finland (CCPR/CO/82/FIN), at para. 3; Slovakia (CCPR/ CO/78/SVK), at para. 4; Sweden (CCPR/C/SWE/CO/6), at 
para. 3; Denmark (CCPR/C/DNK/CO/5), at para. 4; France (CCPR/C/FRA/CO/4); Concluding observations of the 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women on Montenegro (CEDAW/C/MNE/CO/1), at para. 
4(b)).

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 48  78
(citing the Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 
standard of physical and mental health (A/HRC/14/20), at para. 6.).

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 33. 79

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 47–52.80

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx.  81
المادة ١(١) من اتفاقیات مناھضة التعذیب: ألغراض ھذه االتفاقیة، ُیقصد بمصطلح "التعذیب" أي فعل یؤدي إلى ألم أو عذاب شدید، جسدًیا كان أم نفسیاً، یلحق عمداً 
بشخص ما ألغراض مثل الحصول منھ أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو معاقبتھ ھو أو شخص ثالث قد ارتكب أو یشتبھ في ارتكابھ، أو تخویفھ أو 
إكراھھ، أو ألي سبب على أساس التمییز من أي نوع، عندما یكون ھذا األلم أو المعاناة ناتًجا عن أو في التحریض أو الموافقة أو اإلذعان من موظف عمومي أو أي 

شخص آخر یتصرف بصفة رسمیة. ال یشمل ذلك األلم أو المعاناة الناتج عن أو المتأصل أو العرضي للعقوبات القانونیة.

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx82

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 22.83

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 22.84
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http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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لـذا، فـإن أي فشـل لـلبنان فـي الـتحقيق فـي حـاالت اإلسـاءة أو سـوء الـمعامـلة مـن  85فـي تـعارض مـع االتـفاقـية. 

قبل أفراد المؤسسات األمنية بحق أشخاص من مجتمع الميم-ع قد يشكل خرقًا للمعاهدة.  

بــاإلضــافــة، تــفرض االتــفاقــية عــلى الــدول عــدم اســتعمال الــفحوصــات الشــرجــية. فــالــلجنة تــرى هــذه 
الـفحوصـات عـلى أنـها قـد تـرتـقي إلـى مسـتوى الـتعذيـب أو سـوء الـمعامـلة، وبـالـتالـي فهـي مـمنوعـة بـموجـب 
86اتـفاقـية مـناهـضة الـتعذيـب. لـكن فـي لـبنان، غـالـبًا مـا يـتعرض األفـراد الـمعتقلين بـموجـب الـمادة ٥٣٤ لـمثل هـذه 

87الـفحوصـات الشـرجـية. فهـذه الـفحوصـات ال قـيمة عـلمية لـها، وقـد نـددت بـها لـجنة مـناهـضة الـتعذيـب كـعمٍل 

88قد يصل إلى فعل التعذيب أو سوء المعاملة. 

  
وعـلى سـبيل الـمثال، نـددت لـجنة مـناهـضة الـتعذيـب قـلقها، فـي مـالحـظتها الـختامـية عـن مـصر عـام ٢٠٠٢، 
بـاسـتخدام الـفحوصـات الشـرجـية لـلرجـال الـمتهمين بـالـمثلية الجنسـية واعـتبرت هـذه الـفحوصـات كـنوع مـن سـوء 
89الـمعامـلة. وعـلى الـرغـم أن هـذه الـمالحـظات الـختامـية لـلجنة ليسـت مـلزمـة قـانـونـيًا، فـإن تفسـيرهـا لـلفحوصـات 

الشـرجـية كـنوع مـن سـوء الـمعامـلة قـد يـكون مـلزمـًا قـانـونـيًا. كـما انـتقدت الـعديـد مـن الهـيئات األخـرى لـحقوق 
اإلنـسان، ومـن ضـمنها فـريـق الـعمل الـتابـع لمجـلس حـقوق اإلنـسان الـمعني بـاالحـتجاز الـتعسفي ومـفوضـية األمـم 
المتحــدة لــحقوق اإلنــسان، اســتخدام هــذه الــفحوصــات وشــددت عــلى أنــها تــشكل انــتهاًكــا للســالمــة الجســديــة 

90لألفراد. 

عـلى الـرغـم مـن أن تـعليقات فـريـق الـعمل والـمفوض الـسامـي ليسـت مـلزمـة، إال أنـها تـعطي وزًنـا إقـناعـياً 
إضـافـًيا للتفسـيرات الـملزمـة قـانـوًنـا لـلجنة مـناهـضة الـتعذيـب. لـذا، فـمن خـالل تجـريـم األفـعال الـمثلية وتـعريـض 
األفـراد لـمثل هـذه الـفحوصـات الشـرجـية، يـقوم لـبنان بـانـتهاك الـتزامـاتـه بـمنع الـتعذيـب وسـوء الـمعامـلة؛ وبـالـتالـي، 

إن المادة ٥٣٤ تكون في تعارض مع التزامات لبنان بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.  

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 2485

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 22.86

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf  87
(citing Working Group on Arbitrary Detention Opinion No. 25/2009 on Egypt (A/HRC/16/47/Add.1), at paras. 23, 
28-29).

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 35–36  88

(Concluding observations of the Committee against Torture on Egypt (CAT/C/CR/29/4), at paras. 5-6, Reports of the 
Special Rapporteur on torture: A/56/156, at para. 24; A/HRC/4/33/Add.1, at para. 317; A/HRC/10/44/Add.4, at para. 
61; and A/HRC/16/52/Add.1.)

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf, p. 26; http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/89
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/CR/29/4&Lang=En; https://www.hrw.org/news/2012/08/10/lebanon-stop-
tests-shame

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf90
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الملحق األول:  
بحوث للمقارنة من جنوب آسَيا. 



.I الهند

نظرة عامة 

91فـي الـهند، األفـعال الـمثلية مجـرمـة بـين الـرجـال فـقط (لـخالف الـطبيعة) ولـيس بـين الـنساء. فـالـمادة ٣٧٧ مـن 

قـانـون الـعقوبـات الـهندي والـتي دخـلت قـيد الـتنفيذ عـام ١٨٦١ تجـرم: "الجـرائـم غـير الـطبيعية. يـعاقـب كـل مـن 
يـمارس الـجنس طـوعـا خـالفـًا لـلطبيعة مـع أي رجـل أو امـرأة أو حـيوان، بـالـسجن مـدى الـحياة أو بـأي مـن الـصيغتين 
لـمدة قـد تـمتد إلـى عشـر سـنوات، كـما يـعاقـب بـغرامـة. التفسـير: اإليـالج كـاٍف لـتشكيل الجـماع الجسـدي الـضروري 

92للجريمة الموصوفة في هذا القسم." 

التطورات القانونية 

حــكمت الــمحكمة الــعليا فــي دلهــي، وهــي مــحكمة االســتئناف فــي تــلك الــمنطقة الــتي تــقع مــباشــرة تــحت 
الـمحكمة الـعليا فـي الـهند، عـام ٢٠٠٩، لـمصلحة مـنظمة Naz بـأن الـمادة ٣٧٧ تـشكل "انـتهكًا لـلحقوق األسـاسـية 
فـي الـحياة والحـريـة والـحق فـي الـمساواة الـتي يـكفلها الـدسـتور." تحـديـدًا، وجـدت الـمحكمة أن الـمادة ٣٧٧ تـنتهك 
الـمواد ٢١ (الـحق فـي حـمايـة الـحياة والحـريـة الـشخصية)، الـمادة 14 (الـحق فـي الـمساواة أمـام الـقانـون) والـمادة 
15 (حـظر الـتمييز عـلى أسـاس الـديـن أو الـعرق أو الـطبقة االجـتماعـية أو الـجنس أو مـكان الـوالدة) مـن الـدسـتور 

من خالل تجريم السلوك الجنسي التوافقي والخاص. 
  
ثـم، عـام ٢٠١٣، فـي قـضية كـوشـال ضـد مـنظمة Naz، نـقضت الـمحكمة الـعليا فـي الـهند قـرار الـمحكمة الـعليا فـي 
دلهـي لـعام ٢٠٠٩ وأكـدت عـلى دسـتوريـة الـمادة ٣٧٧. وجـدت الـمحكمة الـعليا أن "الـمحكمة الـعليا [فـي دلهـي] 
قــد أغــفلت أن جــزًءا ضــئيًال [فــقط] مــن ســكان الــبالد هــم مــن الــمثليات والــمثليين ومــزدوجــي الــميل الجنســي 
وعـابـرت والـعابـريـن لـلجندر، وفـي أكـثر مـن ١٥٠ عـاًمـا مـضى، تـمت مـقاضـاة أقـل مـن ٢٠٠ شـخص الرتـكاب جـريـمة 
93بـموجـب الـمادة ٣٧٧." خـلصت الـمحكمة إلـى أن الـمادة ٣٧٧ "ال تـعانـي مـن أي عـيب دسـتوري"، وتـركـت األمـر ل 

"الهـيئة التشـريـعية الـمختصة...لـلنظر فـي صـواب ومـالءمـة حـذف الـمادة ٣٧٧ IPC مـن كـتاب الـنظام األسـاسـي أو 
94تعديلها وفًقا القتراح المدعي العام." 

عـادات الـمحكمة الـعليا وتـقلبت مجـددًا عـام ٢٠١٤ فـي مـوقـفها مـن حـقوق مـجتمع الـميم-ع. فـي قـضية مـصلحة 
الخـدمـات الـقانـونـية الـوطـنية ضـد نـقابـة الـهند وغـيرهـا، وجـدت الـمحكمة أن األشـخاص الـعابـريـن والـعابـرات لـلجندر 
يــتمتعون بــحقوق دســتوريــة، وقــضت بــوجــوب مــعامــلتهم عــلى أنــهم "فــئة ثــالــثة وكــفئة متخــلفة اجــتماعــًيا 

 http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf91
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واقـتصادًيـا يـحق لـها حجـز وظـيفة" مـما فـرض عـلى الـحكومـات المحـلية والـمركـزيـة إنـشاء حـصص مـخصصة لـهم فـي 
95التعليم وفرص العمل. 

وكـان هـذا الـحكم فـي غـايـة األهـمية ألنـه، وعـلى الـرغـم مـن وجـود ال "hijras" أو الـمجتمع الـعابـر لـلجندر فـي 
96الـهند وتجـذره الـعميق فـي الـتاريـخ والـميثولـوجـيا الـهنديـة، لـم يـكن بـاسـتطاعـة الـعابـرات والـعابـريـن الـتصويـت فـي 

الهند حتى العام ١٩٩٤. 

بـاإلضـافـة إلـى هـذا الـحكم، حـملة سـنة ٢٠١٤ تـطورًا تشـريـعيًا آخـر فـي حـقوق األفـراد الـعابـريـن لـلجندر: أقـر مجـلس 
الشـيوخ فـي الـبرلـمان الـهندي (راجـيا سـابـها) قـانـون حـقوق األفـراد الـعابـريـن لـلجندر. وكـان الـقانـون األسـاسـي يـحفظ 
حـقوق ومسـتحقات الـعابـريـن والـعابـرات، ولـكن بـعد الـعديـد مـن الـتنقيحات، لـم تـثبت الـنسخة األخـيرة لـلقانـون 
شـعبيتها لـدى النشـطاء الـعابـريـن والـعابـرات؛ ذلـك ألن الـقانـون أصـبح يـعّرف األشـخاص الـعابـريـن عـلى أنـهم "أنـثى أو 
ذكـر جـزئـًيا؛ أو مـزيـج مـن اإلنـاث والـذكـور؛ أو ال أنـثى وال ذكـر" ويـتطلب مـن األفـراد أن يـخضعوا لـلفحص مـع طـبيب 
نفسـي وأخـصائـي اجـتماعـي وأحـد أفـراد مـجتمع الـعبرات والـعابـريـن عـوضـًا عـن الـسماح لـألفـراد بـالـتعريـف الـذاتـي 
97كـعابـر/ة لـلجندر. وأبـدى النشـطاء قـلقهم أن هـذا سـيزيـد مـن وصـمة الـعار بـدًال مـن تـبديـدهـا. حـتى اآلن لـم يـجتز 

هذا القانون مجلس النواب. 
  

أخــيًرا ولــيس آخــرًا، واألكــثر صــلة بــلبنان، فــي آب ٢٠١٧، رأت الــمحكمة الــعليا أن الــحق فــي الــخصوصــية هــو حــق 
98أسـاسـي وأن "الـتمييز ضـد الـفرد عـلى أسـاس الـميول الجنسـية يسـيء بشـدة إلـى كـرامـة الـفرد وتـقديـره لـذاتـه." 

وقـالـت الـمحكمة إن "الـمساواة تـتطلب حـمايـة الـميول الجنسـي لـكل فـرد فـي الـمجتمع عـلى شـكل مـتساوي. 
يـقع الـحق فـي الـخصوصـية وحـمايـة الـميول الجنسـي فـي صـميم الـحقوق األسـاسـية الـتي تـضمنها الـمواد ١٤، ١٥ 

99و٢١ من الدستور." 

وفـي خـطوة فـي غـايـة األهـمية، وافـقت الـمحكمة الـعليا فـي الـهند عـلى مـراجـعة دسـتوريـة لـلمادة ٣٧٧ فـي ٨ 
100كـانـون الـثانـي ٢٠١٨. وافـقت الـمحكمة عـلى إعـادة الـنظر إجـرائـيًا فـي قـرار عـام ٢٠١٣ فـي قـضية سـوريـش كـومـار 

كوـشاـل أماـم هيـئة قضـائيـة أكبـر، مشيـرة إلىـ أن "قسـًما منـ األشخـاص أو األفرـاد الذـينـ يمـارسوـن اختـياراتهـم ال 
101يـنبغي أبـًدا أن يـظلوا فـي حـالـة مـن الـخوف" وأن "األخـالق الـمجتمعية تـتغير أيـًضا مـن عـصر إلـى عـصر." فـقرار 

 https://www.mid-day.com/articles/supreme-court-transgenders-a-third-category/1523205995

 http://news.biharprabha.com/2014/04/supreme-courts-third-gender-status-to-transgenders-is-a-landmark/96

 http://www.prsindia.org/billtrack/the-transgender-persons-protection-of-rights-bill-2016-4360/97

 https://www.huffingtonpost.in/2017/08/24/full-text-the-supreme-court-judgment-that-made-privacy-a-fundamental-98
right_a_23159562/

 Id.99

 https://www.independent.co.uk/news/world/asia/india-homosexuality-legalise-law-gay-lgbt-couples-supreme-court-ruling-100
a8148896.html

 Id.101
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عـام ٢٠١٣ كـان قـد أبـطل حـكم مـحكمة دلهـي الـعليا الـعائـد لـعام ٢٠٠٩ فـي قـضية سـوريـش كـومـار كـوشـال وآخـر 
ضـد مـؤسـسة NAZ وآخـرون، وأكـد عـلى دسـتوريـة الـمادة ٣٧٧. مـن الـناحـية اإلجـرائـية، تـنظر الـمحكمة فـي حـكمها 
فـي عـام ٢٠١٣ مـرة أخـرى ألن نـافـتيج سـينغ جـوهـر، وهـي راقـصة بـهاراتـناتـيام، والـصحفي سـونـيل ميهـرا، وصـاحـب 
مـطعم ريـتو دالـميا، وصـاحـب فـندق أمـان نـاث مـن سـلسلة نـيمرانـا، وعـائـشة كـابـور، وهـي خـريـجة فـي عـلم الـنفس، 
102قـدمـوا الـتماًسـا فـي عـام ٢٠١٦، مـطالـبين الـمحكمة بـإعـادة الـنظر فـي الـقضية. يـجادل مـقدمـو االلـتماس بـأن 

"حــقوقــهم فــي الــحياة الجنســية، واالســتقاللــية الجنســية، واخــتيار الشــريــك الجنســي، والــحياة، والــخصوصــية، 
والــكرامــة، والــمساواة، إلــى جــانــب الــحقوق األســاســية األخــرى الــمكفولــة بــموجــب الجــزء الــثالــث مــن الــدســتور، 
تــنتهك بــموجــب الــمادة ٣٧٧" وهــم يــأمــلون بــاالســتفادة مــن قــرار الــمحكمة الــعليا الــذي يــعترف بــالــحق فــي 

الخصوصية كحق محمي دستورًيا. 

جهود تحديث القانون المدني الموحد: 
  

تـم تـقديـم إلـى الـلجنة الـقانـونـية فـي الـهند، قـانـون "تـقدمـي" مـدنـي وجـنائـي مـوحـد يـسمح بـالـزواج الـمثلي وزواج 
األفـراد الـعابـريـن لـلجندر. يشـرع مشـروع الـقانـون الـزواج والـمساكـنة عـند الـمثليين، ويـقي مـن أي نـوع مـن الـتمييز 

103على أساس الجندر للزواج والتبني وحضانة األطفال والتوريث. 

المناصرة والمجتمع المدني 

أدت إعـادة تـفعيل قـانـون "مـكافـحة مـمارسـة الـلواط" إلـى احـتجاجـات حـاشـدة فـي جـميع أنـحاء الـبالد. وكـان عـام 
٢٠١٤ ســنة انــتخابــات فــي الــهند، فــأصــدر ثــالثــة مــن األحــزاب الســياســية، وهــم: حــزب AamAadmi، والحــزب 
الشـيوعـي، وحـزب الـمؤتـمر، وعـودًا انـتخابـية بـإلـغاء الـمادة ٣٧٧ مـن قـانـون الـعقوبـات. لـكن حـزب بـهاراتـيا جـانـاتـا الـذي 

104فاز في االنتخابات، ليس لديه أي خطط إللغاء القانون. 

استراتيجيات قانونية وللمناصرة: 

استندت الحجج الدستورية إلى حقوق الحياة والحرية والمساواة. •

وجــدت عــدة مــحاكــم أن قــانــون التجــريــم، أي الــمادة ٣٧٧، يــنتهك الــمواد ٢١ (الــحق فــي حــمايــة •
الـحياة والحـريـة الـشخصية)، والـمادة ١٤ (الـحق فـي الـمساواة أمـام الـقانـون)، والـمادة ١٥ (حـظر 

 Id.102

 http://www.catchnews.com/amp/india-news/a-new-ucc-for-a-new-india-progressive-draft-ucc-allows-for-same-sex-103
marriages-85386.html
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الــتمييز عــلى أســاس الــديــن أو الــعرق أو الــطبقة االجــتماعــية أو الــجنس أو مــكان الــوالدة) فــي 
الدستور الهندي من خالل تجريم سلوك جنسي توافقي وخاص. 

كـما وجـدت مـحاكـم أخـرى أن "الـتمييز ضـد األفـراد عـلى أسـاس مـيولـهم الجنسـي يسـيء بشـدة •
إلى كرامة الفرد وتقديره لذاته". 

كـان هـناك تـنظيمًا قـويـًا لـلغايـة بـين الـمنظمات غـير الـحكومـية والـفرق الـقانـونـية، الـذيـن قـادوا •
بـشكل مشـترك الـجهود الـمبذولـة إللـغاء التجـريـم مـن خـالل الـمحاكـم بـاإلضـافـة إلـى الـضغط مـن 
خـالل الـتغطية اإلعـالمـية اإليـجابـية للسـيطرة عـلى اهـتمام الجـمهور خـالل فـترة عـقد جـلسات 

االستماع. 

.II نيبال

نظرة عامة 

تـم رفـع الـصفات الجـرمـية عـن األفـعال الـمثلية عـام ٢٠٠٨. يـوفـر دسـتور نـيبال، الـذي دخـل حـيز الـتنفيذ فـي 
عـام ٢٠١٥ ليحـل مـكان الـدسـتور الـمؤقـت لـعام ٢٠٠٧، حـمايـات قـويـة ألفـراد مـجتمع الـميم-ع. فـعلى سـبيل 
الـمثال، يـعترف الـدسـتور بـالـحق فـي إظـهار نـوع الـجندر الـمفضل عـلى بـطاقـات الـهويـة، ويحـظر الـتمييز عـلى 
أي أســاس بــما فــي ذلــك الــجنس أو الــميول الجنســي مــن قــبل الــدولــة أو أي فــرد؛ كــما يــضمن لــمجتمع 
الـميم-ع األهـلية لـلحصول عـلى الحـمايـة الـخاصـة الـتي قـد يـنص عـليها الـقانـون كـما يـعطي بـدائـل مـحايـدة 
جــندريــًا لــمصطلحات ســابــقة مــثل "ذكــر" و "أنــثى" و "االبــن" و "االبــنة" ويــحفظ الــحق فــي الــوصــول إلــى 

105اإلجراءات والخدمات العامة لألقليات الجنسية والجندرية. 

التطورات القانونية 

يــعتبر الــحكم الــصادر عــن الــمحكمة الــعليا فــي كــانــون األول عــام ٢٠٠٧ الــقرار األهــم فــي مــجال حــقوق مــجتمع 
الـميم-ع فـي نـيبال. وكـان قـد تـبع عـريـضة قـدمـها فـي نـيسان ٢٠٠٧ أفـراد مـن أربـع مـنظمات غـير حـكومـية رائـدة 
فـي مـجال مـجتمع الـميم-ع ضـد حـكومـة نـيبال. دعـا مـقدمـو الـعريـضة فـي قـضية سـونـيل بـابـو بـانـت وآخـرون ضـد 
حـكومـة نـيبال وآخـريـن إلـى إلـغاء الـقوانـين الـتي تـميز ضـد أفـراد مـجتمع الـميم-ع، وإنـشاء لـجنة لـدراسـة إمـكانـية 

السماح بزواج المثليين واالعتراف القانوني بـ "نوع جندري ثالث". 

قـضت الـمحكمة الـعليا فـي نـيبال فـي عـام ٢٠٠٧ بـأن أفـراد مـجتمع الـميم سـيعتبرون "أشـخاًصـا طـبيعيين" بـموجـب 

 www.constitutionnet. org/les/draft_constitution_of_nepal_2015_idea_tranlation_0.pdf; https://105
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106الـقانـون. أقـر الـحكم بـأحـقية أفـراد مـجتمع الـميم-ع الـمعامـلة كـمواطـنين، وبـالـتالـي أصـبحت الجنسـية أسـاًسـا 

لــلمحكمة لــلدفــاع عــن الــحقوق الــمتساويــة، مــما يــلغي الــحاجــة إلــى بــوضــع هــذه الــحقوق المســتحقة بــإطــار 
"الــخاصــة" أو "الجــديــدة" ألفــراد مــجتمع الــميم-ع. بــاإلضــافــة، وضــع الــحكم حــقوق مــجتمع الــميم-ع كــما هــي 
مســتلزمــة فــي العهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق االقــتصاديــة واالجــتماعــية والــثقافــية والعهــد الــدولــي الــخاص 
بـالـحقوق الـمدنـية والسـياسـية. قـامـت الـمحكمة الـعليا بـترسـيخ لـموقـع نـيبال كـنموذج إقـليمي ودولـي فـي دعـم 

107وتعزيز الحقوق األساسية ألفراد مجتمع الميم-ع. 

المناصرة والمجتمع المدني 

عــزز مــن صــراع حــقوق مــجتمع الــميم-ع بــعضًا مــن األحــداث األكــثر صــخًبا فــي تــاريــخ نــيبال الحــديــث والــتي يــعزو 
الـمجتمع إلـيها الـفضل فـي دعـم الـجهود فـي الـمناصـرة. وكـانـت هـذه الـمساعـي مـدعـومـة مـن أمـوال الـمانـحين 
الــدولــيين الــتي تــوافــدت لــمساعــدة جــهود مــكافــحة فــيروس نــقص الــمناعــة البشــريــة / اإليــدز. عــززت تــدخــالت 
الـمانـحين هـذه مـجتمع الـميم-ع، بـدًءا مـن إنـشاء Blue Diamond Society (BDS)، الـتي كـان مـؤسـسها سـونـيل 
بـابـو بـانـت مـن قـدم االلـتماس الـذي أوصـل إلـى قـرار الـمحكمة الـعليا عـام ٢٠٠٧ الـذي حـظر الـتمييز عـلى أسـاس 

الجنسانية والهوية الجندرية. 

ابـتداًء مـن الـتسعينيات عـندمـا حـلت الـملكية الـدسـتوريـة والـديـمقراطـية مـتعددة األحـزاب مـكان الـنظام الـسابـق، 
تـبلورت ثـقافـة مـجتمع مـدنـي قـويـة فـي نـيبال مـع أكـثر مـن ٣٠ ألـف مـنظمة غـير حـكومـية مسجـلة لـدى الـحكومـة. 
وقـد ذكـر أن صـراع مـجتمع الـميم-ع فـي نـيبال، بـقيادة BDS، تـوسـع سـريـعًا ألنـهم نـجحوا فـي وضـع تحـديـاتـهم 
األســاســية فــي إطــاٍر محــدد لــلمانــحين الــدولــيين مــن خــالل إعــطاء األولــويــة لــلمساهــمات المســتهدفــة لــحقوق 
108األفـراد الـحامـلين لـوبـاء فـيروس نـقص الـمناعـة البشـريـة. بـاإلضـافـة إلـى أمـوال الـمانـحين الـدولـيين، كـانـت حـركـة 

مـناصـرة مـجتمع الـميم-ع نـاشـطة جـدًا خـالل االحـتجاجـات ضـد الـنظام الـملكي فـي عـامـي ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، داعـمةً 
الـدعـوات نـحو الـديـمقراطـية. وقـد لـوحـظ كـذلـك أن "الحـرب األهـلية وفـرت مـساحـة لـلمجتمع الـمدنـي بـما فـي ذلـك 

109مجموعات مجتمع الميم-ع لتوسيع نطاق برامجها والوصول إلى التمويل الخارجي."  

قـامـت BDS بـدور نـاشـط فـي دعـوة األحـزاب السـياسـية بـتضمين حـقوق مـجتمع الـميم-ع إلـى بـرامـجها السـياسـية، 
وإقـناع كـل مـن الـكونـغرس الـنيبالـي والحـزب الشـيوعـي الـنيبالـي والـماويـين، وهـم أكـبر ثـالثـة أحـزاب فـي نـيبال، 
بـالـدفـاع عـن قـضايـا مـجتمع الـميم-ع. وكـان سـونـيل بـابـو بـانـت أول رجـل مـثلي الـجنس يـتم انـتخابـه إلـى الـبرلـمان 
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110الـنيبالـي؛ وعـند انـتهاء فـترة واليـته، أسـس BDS. كـما تـرشـح الـعديـد مـن نشـطاء مـجتمع الـميم-ع لـشغل مـراكـز 

111كثيرة، وتقدموا بطلبات وحصلوا على مناصب في الخدمة المدنية ومناصب حكومية أخرى.  

بـناًء عـلى كـل الـتطورات الـجاريـة، يـمكننا الـقول أنـا لـدى مـجتمع الـميم-ع فـي نـيبال الـقوة الـكافـية. اعـتباًرا مـن عـام 
٢٠١٤، كـان هـناك مـا ال يـقل عـن ٥٥ مـنظمة مـجتمع مـدنـي تهـتم بـشؤون مـجتمع الـميم-ع تـعمل فـي جـميع أنـحاء 
الــبالد، يــتركــز مــعظمها فــي الــمدن. الــمنظمات األربــع والنشــطاء الــرئيســيون الــمتورطــون فــي قــضية الــمحكمة 
الـعليا الـتي شـرعـت الـهويـة والسـلوك الـمثلي هـم Blue Diamond Society (سـونـيل بـابـو بـانـت)، مـيتيني نـيبال 
(مـينا نـيبالـي)، كـروز آيـدز نـيبال (سـانـجيف "بـينكي" جـورونـج) وبـاريـشايـا نـيبال (مـانـورانـجان كـومـار فـيديـا). كـما يجـدر 
الـذكـر أنـه تـم تـنظيم أول مـؤتـمر لـحقوق الـمثليين عـلى اإلطـالق فـي جـنوب شـرق آسـيا فـي نـيبال فـي عـام ٢٠١٤، 
112بـمساعـدة UNDP، والـيونيسـيف، وUSAID، والـذي أطـلق عـليه اسـم حـوار مـجتمع الـميم-ع الـنيبالـي الـوطـني. 

انــبثق عــن الــحوار مجــموعــة مــن الــتوصــيات لــلحكومــة، بــاإلضــافــة إلــى مــلخص لــلحالــة االجــتماعــية والســياســية 
والحقوق القانونية للمثليين والمثليات في نيبال. 

تـقول هـيومـن رايـتس ووتـش إن "االنخـراط فـي الـقانـون" كـان مـفتاح نـجاح نشـطاء مـجتمع الـميم-ع: "فـي مـناشـدة 
حـقوق اإلنـسان الـدولـية، اسـتخدم النشـطاء مـبادئ يـوجـياكـارتـا، وهـي مـبادئ تـوجيهـية لتفسـير الـقانـون الـدولـي 
لـحقوق اإلنـسان كـما يـنطبق عـلى الـميول الجنسـية والـهويـة الـجندريـة، فـي الـمحكمة الـعليا؛ فـي حـين نـاشـدوا فـي 
األمــم المتحــدة اآللــيات الــدولــية الــتي وضــعت قــبل ســنوات عــديــدة مــن ظــهور قــضايــا مــجتمع الــميم-ع إلــى 
مـكانـتها بـارزة الـيوم. بـاسـتخدام الـعادات المحـلية -عـلى سـبيل الـمثال، مـن خـالل اخـتيار مهـرجـان نـيبالـي تـقليدي مـن 
أجـل "احـتفاالت الفخـر" عـوضـًا عـن نـعته ب "مهـرجـان الـمثلية"-تـفاوضـوا بـمهارة عـلى االعـتراف الـقانـونـي بـالـنوع 
االجــتماعــي الــثالــث فــي خــالل فــترة كــانــت فــيها الــنقاشــات حــول فــئات هــويــات األقــليات -ومــعظمها طــبقي 
وعـرقـي-تـسود الخـطاب السـياسـي. عـلى طـول الـفترة، تـقبل النشـطاء االنسـيابـية الـمعقدة للسـياسـة الـنيبالـية 

113بينما طالبوا باحترام حقوقهم األساسية ”. 
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استراتيجيات قانونية وللمناصرة:  

مـن األمـور الـخاصـة بـالـدسـتور الجـديـد لـلدولـة الـنيبالـية، والـذي يـوفـر حـمايـة قـويـة ألفـراد مـجتمع الـميم-ع: 
يـعترف الـدسـتور بـالـحق فـي إظـهار نـوع الـجندر الـمفضل عـلى بـطاقـات الـهويـة، ويحـظر الـتمييز عـلى أي 
أسـاس بـما فـي ذلـك الـجنس أو الـميول الجنسـي مـن قـبل الـدولـة أو أي فـرد؛ كـما يـضمن لـمجتمع الـميم-ع 
األهـلية لـلحصول عـلى الحـمايـة الـخاصـة الـتي قـد يـنص عـليها الـقانـون كـما يـعطي بـدائـل مـحايـدة جـندريـاً 
لـمصطلحات سـابـقة مـثل "ذكـر" و "أنـثى" و "االبـن" و "االبـنة" ويـحفظ الـحق فـي الـوصـول إلـى اإلجـراءات 

والخدمات العامة لألقليات الجنسية والجندرية.  

أقـر حـكم الـمحكمة الـعليا بـأحـقية أفـراد مـجتمع الـميم-ع الـمعامـلة كـمواطـنين، وبـالـتالـي أصـبحت الجنسـية أسـاًسـا 
لــلمحكمة لــلدفــاع عــن الــحقوق الــمتساويــة، مــما يــلغي الــحاجــة إلــى بــوضــع هــذه الــحقوق المســتحقة بــإطــار 

"الخاصة" أو "الجديدة" ألفراد مجتمع الميم-ع. 

فـيما يـتعلق بـالـمناصـرة، تـتمتع نـيبال بـثقافـة مـنظمات غـير حـكومـية راسـخة تـم دمـجها فـي الحـركـة الـديـمقراطـية 
مـتعددة األحـزاب فـي الـتسعينيات، بـاإلضـافـة إلـى روابـط قـويـة مـع الـمنظمات غـير الـربـحية الـدولـية وشـبكة تـمويـل 

خارجية قوية تم توسيعها بعد الحرب األهلية. 

أقـامـت الـمنظمات غـير الـحكومـية عـالقـات قـويـة ومـمارسـة الـضغط عـلى األحـزاب السـياسـية ل تـضمين حـقوق 
مــجتمع الــميم-ع إلــى بــرامــجها الســياســية، وإقــناع كــل مــن الــكونــغرس الــنيبالــي والحــزب الشــيوعــي الــنيبالــي 

والماويين، وهم أكبر ثالثة أحزاب في نيبال، بالدفاع عن قضايا مجتمع الميم-ع. 



الملحق الثاني:  
بحوث للمقارنة من بلدان افريقية 



.I بوتسوانا

لمحة عامة 

تحظر المادة 164 من قانون العقوبات في بوتسوانا "الجرائم غير الطبيعية"، والتي توصف 

بأنها أفعال تتعلق بـ "أي شخص أ) لديه معرفة جنسية بأي شخص ضد نظام الطبيعة" أو أي 

114شخص "يسمح ألي شخص بمعرفة جنسية عنه/ها أو ضد نظام الطبيعة". 

"ليغابيبو" هي المنظمة الوحيدة في بوتسوانا التي تدافع فقط عن حقوق مجتمع الميم-

115ع.  في عام 2011، قدمت "ليغابيبو" طلًبا إلى محكمة بوتسوانا العليا تطالب فيه بإلغاء 

تجريم المثلية الجنسية، ولكن ال تتوفر سوى معلومات قليلة بشأن استراتيجيات "ليغابيبو" 

المحيطة بالقضية. ضغطت "ليغابيبو" بنشاط على أعضاء مجلس المدينة والقت بعض 

النجاحات في إشراكهم في دعم حقوق مجتمع الميم-ع. 

دستور بوتسوانا 

يتضمن دستور بوتسوانا حماية واسعة للحقوق ضد التمييز على أساس "العرق، مكان المنشأ، 

اآلراء السياسية، اللون، العقيدة أو الجنس" (المادة 3). كما أنه أيًضا يحمي الخصوصية (المادة 

9)، حرية التعبير (المادة 12)، وحرية التجمع (المادة 13). 

114		انظر	امللحق،	قانون	العقوبات	في	بوتسوانا،	املادة	164.
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النشاط الحالي للمنظمة ودورها في المناصرة 

116"ليغابيبو" هي المنظمة الوحيدة في بوتسوانا التي تدافع فقط عن حقوق مجتمع الميم-ع. 

في عام 2016، بدأت "ليغابيبو" العمل مع ائتالف من أعضاء مجلس مدينة غابورون "لتمرير 

اقتراح يطالب برلمان بوتسوانا بإلغاء تجريم الممارسات الجنسية المثلية في بوتسوانا من أجل 

117تعزيز مكافحة فيروس نقص المناعة البشري واإليدز." نتيجة لهذا التحالف، وافق مجلس 

118مدينة غابورون على اقتراح يدعو البرلمان إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية. على الرغم من 

119أن مجلس المدينة ليس لديه عملًيا القدرة على تغيير القوانين ولم يتم رؤية أي نتائج 

120واقعية من االقتراح حتى اآلن، اعتبرت "ليغابيبو" أن تمرير مثل هذا االقتراح هو نجاح بحد 

ذاته. سيكون من المفيد إجراء مقابالت مع "ليغابيبو" بشأن هذه الشراكة مع مجلس مدينة 

غابورون ومناقشة الوضع الحالي لمثل هذا االقتراح. 
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قدمت "ليغابيبو" أيًضا تقارير مشتركة إلى لجنة حقوق اإلنسان خالل االستعراضين الدوريين 

لعامي 2008 و2013 في بوتسوانا للضغط على بوتسوانا لتغيير قانون العقوبات. في تقريرها 

لعام 2008، استشهدت "ليغابيبو" على وجه التحديد بالمادة 164 و165 و167 من قانون 

العقوبات في بوتسوانا، بحجة أن هذه األحكام تنتهك الحق في الخصوصية والحق في 

121المساواة دون تمييز. وأشار التقرير أيًضا إلى أن مثل هذه األحكام تنتهك "مبادئ يوجياكارتا 

بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجندرية" 

122وتنتهك الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.  في تقرير االستعراض الدوري 

الشامل لعام 2013، وبالتعاون مع ائتالف من منظمات غير حكومية أخرى، دعت "ليغابيبو" 

مرة أخرى إلى تغيير قانون العقوبات، مشيرين إلى أن األحكام المناهضة للمثلية الجنسية 

123تنتهك مبدأ عدم التمييز المذكور في دستور بوتسوانا.  

بشكل عام، تعتمد "ليغابيبو" على استراتيجيات مشابهة لتلك التي تتبعها "المدا" في 

موزامبيق، وهي تقديم المشورة، المساعدة القانونية والمشورة الصحية ألفراد مجتمع 

124الميم-ع، تشجيع أفراد مجتمع الميم-ع على رفع دعاوى أمام المحكمة من أجل توثيق 

125قضايا العنف ضدهم، نشر مقاالت شهرية في صحيفتين قوميتين وهي "زامبيزي" و "كانال 
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124	ديفيد	سميث،	نشطاء	مجتمع	امليم-ع	في	موزمبيق	ينتقلون	إلى	املعركة	التالية	بعد	إلغاء	قانون	مناهضة	املثليني،	الغارديان	(30	يونيو	2015	7:32	مساًء)،	
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https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/botswana/session_15_-_january_2013/js1uprbwas152012jointsubmission1e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/botswana/session_15_-_january_2013/js1uprbwas152012jointsubmission1e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/botswana/session_15_-_january_2013/js1uprbwas152012jointsubmission1e.pdf
https://www.huffingtonpost.com/mathew-lasky/a-fight-for-recognition-t_b_4646442.html
https://www.huffingtonpost.com/mathew-lasky/a-fight-for-recognition-t_b_4646442.html
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/30/mozambique-lgbt-activists-anti-gay-law-scrapped


126دي موزامبيق"، تشغيل برنامج إذاعي متوفر عبر البث الصوتي.  وتدريب خبراء في مختلف 

المجاالت المتعلقة ب "الجنس، حقوق اإلنسان، الوقاية من األمراض المنقولة جنسًيا 

127وفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز."  تركز "ليغابيبو" بشكل كبير على صحة أفراد مجتمع 

128الميم-ع وتحاول بناء شراكات مع مقدمي الرعاية الصحية في بوتسوانا.  في عام 2016، 

شكلت "ليغابيبو" مع منظمات أخرى ُتعنى بالحياة الصحية ألفراد مجتمع الميم-ع تحالًفا 

للدعوة إلى زيادة الوصول إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشري/ اإليدز "التي تتماشى 

129مع النهج والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان." باإلضافة إلى ذلك، تشارك "ليغابيبو" في 

حمالت المناصرة العامة، وفي عام 2016، قامت بتركيب خمس لوحات إعالنية في "أربعة 

مواقع بارزة في بوتسوانا" للدعوة الدماج افراد مجتمع الميم-ع وتحقيق المساواة مع باقي 

130أفراد المجتمع.  

126		املرجع	نفسه

127		املرجع	نفسه	في	17

./h#ps://legabibo.wordpress.com/2015/03	،(2015	،11،آذار)	ليغابيبو	والعافية،	للصحة	ليغابيبو	معرض	128

129	ليغابيبو	2016:	توسيع	النضال،	ليغابيبو	(2016)،		

.h#ps://legabibo.files.wordpress.com/2017/08/legabibo-2016-annual-report-1.pdf

130		ليغابيبو	2016:	توسيع	النضال،	ليغابيبو	(2016)،		

.h#ps://legabibo.files.wordpress.com/2017/08/legabibo-2016-annual-report-1.pdf

https://legabibo.files.wordpress.com/2017/08/legabibo-2016-annual-report-1.pdf
https://legabibo.files.wordpress.com/2017/08/legabibo-2016-annual-report-1.pdf


جهود إللغاء تجريم المثلية الجنسية 

في عام 2011، أيدت "ليغابيبو" التماًسا إلى محكمة بوتسوانا العليا تطالب بإلغاء تجريم 

المثلية الجنسية. قدم رجل مثلي الجنس من بوتسوانا معروف باألحرف األولى "ل.م" 

االلتماس على أساس أن القوانين ضد المثلية الجنسية غير دستورية وتم الموافقة على 

اعتبار "ليغابيبو" كجهة مراقبة إلجراءات المحكمة. 

تتمتع محكمة بوتسوانا العليا بوالية قضائية غير محدودة في المسائل المدنية، الجنائية، 

131والدستورية التي تطرح مسألة قانونية جوهرية. بعد أن تصدر المحكمة العليا قرارها، 

يمكن لألطراف استئناف القرار أمام محكمة االستئناف، وهي أعلى محكمة في نظام 

132محاكم بوتسوانا. 

وفًقا لمقال ُنشر في "مجلة حقوق االنسان األفريقية" فإن "ثالثة مجاالت أو مواضيع 

يقدم الحكم بشأنها مساهمة فقهية مهمة [هي]: (1) نهجها الهادف في تفسير األحكام 

الدستورية يعبر عن القيم األساسية من الدستور، من بين أمور أخرى، الديمقراطية، 

التعددية، الشمولية، التسامح والتنوع. تحدد المحكمة نطاق الحقوق بطريقة تدعم 

وتعتمد على القيم الدستورية. (2) تتعامل المحكمة بشكل هادف مع التبرير الذي تضعه 

الدولة بهدف تقييد الحقوق والحريات، ومن المهم بشكل خاص رفض المحكمة للتأكيدات 

أو التكهنات الصريحة حول األخالق العامة ومدى سعي المحكمة للحد من الدور الذي 

h#p://referenceworks.brillonline.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/	,	،"اونالين	"بريل	القضائي،	والنظام	التشريع	بوتسوانا:		131
entries/foreign-law-guide/botswana-legislaEon-and-the-judicial-system-COM_036301#،	الزيارة	االخبرة	(شباط،	13،	2018)،	دستور	

	.h#p://www.chr.up.ac.za/undp/domesEc/docs/c_Botswana.pdf	،بوتسوانا

 .http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf	،بوتسوانا	دستور	132

http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf
http://referenceworks.brillonline.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/entries/foreign-law-guide/botswana-legislation-and-the-judicial-system-COM_036301
http://referenceworks.brillonline.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/entries/foreign-law-guide/botswana-legislation-and-the-judicial-system-COM_036301
http://referenceworks.brillonline.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/entries/foreign-law-guide/botswana-legislation-and-the-judicial-system-COM_036301
http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf


يلعبه الرأي العام في هذا التحقيق. (3) استخدمت مشاركة صديق المحكمة 

(وهو الشخص الذي يقّدم معلومات مفيدة إلى المحكمة وليس هو طرًفا في النزاع) 

لمساعدة المحكمة في مسائل الوقائع والقانون ذات الصلة، مما سمح بإثراء جودة 

االجتهادات القضائية للقانون العام. ثبت أن مشاركة صديق المحكمة مفيدة، ال سيما 

ألنها يمكن أن تثبت للمحكمة تأثير القوانين التي تجرم األفعال الجنسية المثلية بالتراضي 

على حياة أولئك الذين ليسوا في المحكمة كمتقاضين. يقدم الحكم أيًضا مساهمة كبيرة 

في النقاش المتعلق بأن االتصال الجنسي الشرجي بالتراضي هو مجرد نوع من الجنسانية 

البشري. عالوة على ذلك، فإنه يبدد بوضوح وبشكل ال لبس فيه األسطورة القائلة بأن 

133المثلية الجنسية هي بأي حال من األحوال "غير إفريقية". 

.II كينيا

لمحة عامة 

ال يزال قانون العقوبات الكيني يجرم المثلية الجنسية. يحظر قانون العقوبات "الجرائم غير 

الطبيعية" (المادة 162)، ومحاوالت ارتكاب جرائم غير طبيعية (المادة 163)، و"الممارسات 

غير الالئقة بين الذكور" في األماكن العامة أو الخاصة. 

133		استرهاوزن،	تاشويل،	إلغاء	تجريم	األفعال	الجنسية	املثلية	بالتراضي	ودستور	بوتسوانا،	(2019)،	مجلة	قانون	حقوق	االنسان	اإلفريقي،	املجلد	19،	العدد	

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-20962019000200015 ،2

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-20962019000200015


هناك على األقل منظمتان رئيسيتان تركزان على حقوق مجتمع الميم-ع في كينيا وهي: 

ائتالف المثليين والمثليات في كينيا(GALCK) والمفوضية الوطنية لحقوق المثليين 

 .(NGLHRC) 134والمثليات

 

من الغريب أن منظمتي "ائتالف المثليين والمثليات في كينيا" و "اللجنة الوطنية لحقوق 

المثليين والمثليات" ال يذكران بعضهما البعض باالسم على موقعهما االلكتروني، على الرغم 

من أن أهدافهما متشابهة، كما ان كال المنظمتين ال تذكر األخرى ضمن األسماء المدرجة 

كشريك لهم. 

قدمت كل منهما التماسات للطعن في هذا الحكم في المحكمة العليا في كينيا. وقدمت 

المنظمتان أيًضا تقريًرا مشترًكا إلى االستعراض الدوري الشامل لكينيا في عام 2015 

(االستعراض الدوري الشامل هي عملية فريدة تتضمن مراجعة سجالت حقوق اإلنسان لجميع 

الدول األعضاء في األمم المتحدة). 

منظمة "اللجنة الوطنية لحقوق المثليين والمثليات": 

لديها استراتيجية عالقات عامة مثيرة لإلعجاب بشكل خاص، والتي تشمل توفير التدريبات 

للقضاة والمّدعين العاّمين وضباط الشرطة. كما أنها عملت مع برلمانيين لتشجيع إلغاء تجريم 

المثلية الجنسية في قانون العقوبات الكيني. 

h#ps://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/	،(2015	،الثاتي	كانون)	سيدا	كينيا،	في	امليم-ع	مجتمع	أفراد	134 حقوق

human-rights-based-approach/lgbE/rights-of-lgbt-persons-kenya.pdf

https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbti/rights-of-lgbt-persons-kenya.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbti/rights-of-lgbt-persons-kenya.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbti/rights-of-lgbt-persons-kenya.pdf


دستور كينيا 

يوفر دستور كينيا حماية شاملة للحقوق. يحظر التمييز على أساس "العرق، الجنس، الحمل، 

الحالة االجتماعية، الحالة الصحية، األصل العرقي أو االجتماعي، اللون، السن، اإلعاقة، الدين، 

الضمير، المعتقد، الثقافة، اللباس، اللغة أو المولد" (المادة 27) ويحمي الخصوصية (المادة 

31)، وحرية إنشاء الجمعيات (المادة 33)، وحرية التجمع (المادة 36). 

النشاط الحالي للمنظمات ودورهم في المناصرة 

هناك على األقل منظمتان رئيسيتان تركزان على حقوق مجتمع الميم-ع في كينيا منها: 

135ائتالف المثليين والمثليات في كينيا واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان للمثليين والمثليات.   

 : (GALCK)1- منظمة ائتالف المثليين والمثليات

هي منظمة شاملة للمنظمات غير الحكومية التي ُتعنى بمجتمع الميم-ع التي تم تشكيلها 

في حوالي عام 2006. وتتألف حالًيا من خمس منظمات لمجتمع الميم-ع: "اشتار م. س. م."، 

"ارتستس فور ريكوغنيشين اند اكسيبتانس" (فنانين من أجل االعتراف والقبول)، "غاي كينيا 

تراست"، "ترانس جندر ايدجوكايشن ادفوكاسي" (الدعوة للتثقيف حول العبور الجنسي)، و 

"ماينوريتي وومان ان اكشن" (نساء األقليات في العمل).  في اآلونة األخيرة، تبنت منظمة 

"ائتالف المثليين والمثليات في كينيا" "نهًجا متعدد المستويات" تجاه "المساواة وعدم 

التمييز بين أفراد مجتمع الميم-ع" الذي يأمل عدم االكتفاء باعتماد األساليب القانونية فقط 

لمناصرة مجتمع الميم-ع. على وجه التحديد، تأمل منظمة "ائتالف المثليين والمثليات في 

h#ps://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/	،(2015	،الثاني	كانون)	)سيدا	كينيا،	في	امليم-ع	مجتمع	أفراد	حقوق	135

	.human-rights-based-approach/lgbE/rights-of-lgbt-persons-kenya.pdf

https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbti/rights-of-lgbt-persons-kenya.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbti/rights-of-lgbt-persons-kenya.pdf
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كينيا" وشركاؤها استهداف "وسائل اإلعالم، المجتمع، الحكومة، القادة الدينيين، ومراكز 

الرعاية الصحية" من أجل توسيع نطاق تغيير أساليب التعامل والتعاطي مع أفراد مجتمع 

136الميم-ع.  

 : (NGLHRC) 2- منظمة اللجنة الوطنية لحقوق المثليين والمثليات

تأسست في عام 2012 وقد ُعرفت باستخدامها اسلوب التقاضي االستراتيجي والمساعدة 

137القانونية لتغيير القوانين المتعلقة بأفراد مجتمع الميم-ع. المنظمة مسؤولة عن قضية 

"المحكمة العليا" لعام 2015 التي تطعن في استخدام الفحوصات الشرجية على أفراد مجتمع 

138الميم-ع ولتقديم التماس 150 في عام 2016 للطعن في قانون العقوبات الكيني. عند 

رفع هذه القضايا، تأمل المنظمة أن تشارك مع المحكمة والجمهور "التجربة الحية" للتمييز 

139الذي يواجهه أفراد مجتمع الميم-ع في كينيا. 

جهود إللغاء تجريم المثلية الجنسية 

قدمت منظمتي "ائتالف المثليين والمثليات" و"اللجنة الوطنية لحقوق المثليين والمثليات" 

140شكوى في المحكمة العليا في كينيا للطعن في قانون العقوبات الكيني. 

136	املرجع	نفسه.

h#p://allafrica.com/stories/	،(2007	آذار	7)	"أفريقيا	"كل	كينيا،	في	امليم-ع	مجتمع	حقوق	أجل	من	التيار"	"قلب	كينيا:	137

.201703080284.html;	h#ps://www.nglhrc.com/legal-aid-centre

138		املرجه	نفسه.

139	املرجع	نفسه.

140	املرجع	نفسه.

http://allafrica.com/stories/201703080284.html
http://allafrica.com/stories/201703080284.html
https://www.nglhrc.com/legal-aid-centre


قّدمت "اللجنة الوطنية لحقوق المثليين والمثليات" االلتماس رقم 150 لعام !

2016141، والذي ناقشت فيه أن أحكام قانون العقوبات التي تجرم العالقات المثلية 

تتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بالمساواة والتحرر من التمييز، الكرامة اإلنسانية، 

142الحرية واألمن الشخصي، الخصوصية، والحق في الرعاية الصحية.  كما ناقشت 

موضوع األحكام التي تجرم المثلية الجنسية بأنها تتعارض مع أحكام الدستور لناحية 

التأكد من صحتها من الناحية القانونية، بحجة أن األحكام المتنازع عليها كانت غامضة 

143للغاية لدرجة يصعب معها أن تكون دستورية. 

في عام 2016، قدمت منظمة "ائتالف المثليين والمثليات" التماًسا رقم 234 في !

المحكمة العليا في كينيا، والذي دعا إلى إلغاء تجريم العالقات الجنسية المثلية في 

قانون العقوبات الكيني. تم دمج هذا االلتماس الحًقا مع التماس المقدم من "اللجنة 

144الوطنية لحقوق المثليين والمثليات" الموصوف أعاله. 

145تم االنتهاء من إيداع المرافعات وعقدت جلسة االستماع يوم 22 شباط، مع التركيز !

146على خمس قضايا: 

	/h#p://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/122862	على	متاح	141

142	املرجع	نفسه.

143	املرجع	نفسه.	

144	"التقاضي	واملناصرة"،	،GALCK	h#ps://www.galck.org/liEgaEon-and-advocacy/،			الزيارة	االخيرة	في	(شباط،	13،	2018).

145		"أحكام	املحكمة"،	،NGLHRC	h#ps://www.nglhrc.com/liEgaEon#judgements	،		الزيارة	األخيرة	في	(شباط،	13،	2018).

/h#p://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/122862	146
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1) الحالة الجنائية أو غير ذلك من حاالت السلوك الجنسي التوافقي الخاص بين أشخاص 

بالغين من نفس الجنس في كينيا، ال سيما في ضوء روح الدستور، 

2) دستورية أو عدم دستورية المادتين 162 و165 من قانون العقوبات، 

3) ما إذا كانت األحكام ذات الصلة من قانون العقوبات تستوفي الحد األدنى لقيود الحقوق 

على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور، 

4) "التفسير الصحيح" للمادتين 162 و165 من قانون العقوبات 

5) التفسيرات الصحيحة لمواد الدستور الكيني تحمي التحرر من التمييز، والكرامة اإلنسانية، 

والحرية واألمن الشخصي، والخصوصية، والحق في الرعاية الصحية. 

147اعتمد االلتماس بشكل كبير على دستور كينيا في تقديم حججه القانونية: على وجه 

التحديد، اعتمد على المواد التي تحمي الحرية من التمييز، والكرامة اإلنسانية، والحرية واألمن 

148الشخصي، والخصوصية، والحق في الرعاية الصحة. كما تضمنت قصًصا ألشخاص يعانون 

بموجب قانون العقوبات، وتم استخدم األنثروبولوجيا ونظرية ما بعد االستعمار إلظهار أن 

هذا القانون يمثل إهانة للتراث الثقافي األفريقي. 

147		املرجع	نفسه.

/h#p://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/122862		148

http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/122862/


اللجنة الوطنية الكينية لحقوق اإلنسان 

على الرغم من عدم تخصيصها فقط لحقوق مجتمع الميم-ع، إال أن اللجنة الوطنية الكينية 

لحقوق اإلنسان كانت نشطة أيًضا في الدفاع عن أفراد مجتمع الميم-ع. في عام 2010، 

قدمت تقريًرا خالل االستعراض الدوري الشامل لكينيا يدعو إلى إلغاء القسمين 153(أ) و (ج) 

149من القانون الجنائي الكيني الذي يعاقب على المثلية الجنسية. باإلضافة إلى ذلك، لعبت 

دوًرا في الدعاوى المتعلقة بمجتمع الميم-ع، وعملت كطرف مهتم في بعض القضايا 

150المرفوعة إلى المحاكم. 

الضغوطات المجتمعية 

مثل بوتسوانا، يواجه أفراد مجتمع الميم-ع في كينيا التمييز والعنف الذي تحفزه المنظمات 

151الدينية بشكل جزئي. في ليكوني، مومباسا، على ساحل كينيا، على سبيل المثال، كانت 

ورش العمل التدريبية حول فيروس نقص المناعة البشري ضحية للهجمات التي نظمها كل من 

152القادة الدينيين المسيحيين والمسلمين. على وجه التحديد، كان قادة من مجلس األئمة 

والخطباء الدينيين في كينيا والمجلس الوطني للكنائس في كينيا مسؤولين عن التحريض على 

153العنف ضد أفراد مجتمع الميم-ع. في عام 2012، أدان هؤالء القادة اللجنة الوطنية 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kenya/session_8_-_may_2010/	149
knhrcuprkens082010thekenyanationalcommissiononhumanrights.pdf

150	التقرير	السنوي،	نيسان	2015	إلى	اذار	2016	نحو	تعزيز	الحوكمة	املرتكزة	على	حقوق	اإلنسان	على	جميع	املستويات،	اللجنة	الوطنية	الكينية	لحقوق	

h#p://www.khrc.or.ke/publicaEons/131-khrc-annual-report-april-2015-to-march-2016/file.html.	،اإلنسان

h#ps://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-	،(2015	،الثاني	كانون)	سيدا	كينيا،	في	امليم-ع	مجتمع	حقوق		151

..rights-based-approach/lgbE/rights-of-lgbt-persons-kenya.pdf

152		املرجع	نفسه.

https://	،(2015	،28،االول	كانون)ووتش	رايتس	هيومن	الكيني"،	الساحل	على	امليم-ع	مجتمع	على	الهجمات	العنف:	هي	"القضية		153
.www.hrw.org/report/2015/09/28/issue-violence/attacks-lgbt-people-kenyas-coast
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154الكينية لحقوق اإلنسان لدعمها عدم تجريم السلوك المثلي. في اآلونة األخيرة، أدان 

القادة الدينيون من منتدى المهنيين المسيحيين في كينيا أمر المحكمة العليا في كينيا 

بتسجيل منظمة "اللجنة الوطنية لحقوق المثليين والمثليات"(NGLHRC) كمنظمة غير 

155حكومية، واصفين الحكم بأنه "سيئ الذوق". 

باإلضافة إلى ذلك، أدلى ممثلو الحكومة "بتصريحات عامة معادية" حول أفراد مجتمع الميم-

156ع. أعرب نائب الرئيس الحالي وليام روتو عالنية عن آراء معادية للمثليين، وأعرب عن 

معارضته لحكم المحكمة العليا لصالح "اللجنة الوطنية لحقوق المثليين والمثليات" في عام 

2015157. أسفرت مقابلة أجراها مؤلفو هذا التقرير مع إريك جيتاري، المدير التنفيذي لمنظمة 

"اللجنة الوطنية لحقوق المثليين والمثليات" عن استراتيجيات مفيدة يجب مراعاتها بالنسبة 

للبنان والبلدان األخرى التي تفكر في تبني أساليب قانونية إللغاء قوانينها المضادة لقوانين 

الطبيعة. كانت إحدى االستراتيجيات األكثر فاعلية هي استخدام أسلوب التقاضي 

158االستراتيجي والمساعدة القانونية لتغيير القوانين المتعلقة بأفراد مجتمع الميم-ع وتغيير 

االجتهاد حول هذا الموضوع داخل القضاء بشكل عام. 

154	املرجع	نفسه.

155	املرجع	نفسه.

h#ps://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-	،(2015	،الثاني	كانون)	سيدا	كينيا"،	في	امليم-ع	مجتمع	"حقوق	156
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وكان من المفيد للغاية أيًضا تقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف من 

أجل االستعراض الدوري الشامل لكينيا الذي يدعو إلى إلغاء تجريم العالقات الجنسية المثلية 

159في قانون العقوبات الكيني. كما سمحت الشراكات الناجحة مع الجماعات والمنظمات 

األخرى باختراق األماكن التي كان يتعذر الوصول إليها سابًقا، بما في ذلك لجنة حقوق اإلنسان 

الكينية ورابطة القضاة الكينييين التي سمحت بتدريب المدعين العامين وضباط الشرطة 

والقضاة وإشراكهم في القضية. كان السماح لعامة الناس بالوصول إلى ورش عمل ودورات 

تدريبية مجانية وعالية الجودة حول قضايا مجتمع الميم-ع، وخاصة المتعلقة بالحقوق 

والتاريخ، مفيًدا جًدا أيًضا في التشديد على الموضوع وتجاوز األماكن التي كانت تشكل صعوبة 

أكثر للوصول إليها من أجل التفاعل مع الجمهور، مثل وسائل اإلعالم ونظام التعليم. 

كان التعاطي مع أعضاء البرلمان من أجل تلطيف وتعقيد نظرتهم الخاصة عن حقوق مجتمع 

الميم-ع والناس أمًرا بالغ األهمية. صاغت منظمة "اللجنة الوطنية لحقوق المثليين 

والمثليات" خطابات عارضت تمرير قوانين معادية لمجتمع الميم-ع في كينيا ووزعتها على 

البرلمانيين من خالل المشاركة المباشرة ثم عملت عن كثب مع األعضاء الذين استجابوا بشكل 

إيجابي من خالل تنظيم اجتماعات رسمية وغير رسمية، وخلوات، ومؤتمرات من أجل وضع 

االستراتيجيات بشكل جماعي والعمل من أجل تحسين واقع مجتمع الميم-ع ودفعه إلى 

األمام في الفرعين القضائي والتشريعي للحكومة. 

h#ps://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kenya/session_21_-_january_2015/js9_-		159
_joint_submission_9.pdf


