
حقوقك 
إذا مت القبض عليك



ماذا تفعل إذا مت القبض عليك حقوقك و

؟

؟

ما هي انواع التوقيف االكرث شيوعًا

المداهمات. في حال امتنع أحد األشخاص من الحضور امام القاضي 
مالحقة  إذن  القاضي  يصدر  اليه،  دعوته  تمت  الذي  المخفر  إلى  او 
يعطي قوى االمن الداخلي اإلذن بالدخول ومداهمة الفرد في أي 

من              العامة او في منزله الخاص.

ماع ناكم يف لاقتعالا
3

2

1

الإرغم أن النظام القانوني غير مراعي لحقوق مجتمع الميم،  
 

نأ
 

كانه
 

ًاقرط
ـ  ــ     ــ  ًاينوناقمكسفنأةـيامحاهلالخنممكنكمي

 نكمي هنأ امب .
أن تكونوا على علم ومعرفة من  المهم  فمن 

القوانين ضدكم،    استخدام 

تخص حقوقكم أثناء التوقيف.
المعلومات األساسية التي

قد  القانوني،  النظام  عمل  كيفيــــــة  وفهم  للقوانين  معرفتكم  خالل  من 
التعامل   تتمكنون من تجنب بعض االنتهاكات            معرفة كيفيــــــة 

إذا  معها  كان عليكم ذلك.  

ة/

.

.



 

معرفة  اجل  من  العار  فحص  يستخدم  العار).  (فحص  الشرجي  الفحص 
الميول الجنسي لشخص ويتم عبر االستعانة بطبيب مختص. تجدر اإلشارة 

ان هذا الفحص ال يزال يستخدم في بعض األماكن في لبنان حيث تكون 
المراقبة ضعيفة رغم انه منع فــــــي لبنان.

ً ً

االعتراف. في هذه الحالــــــة، يســــــتند التوقيف او االتهام على اعتراف الفرد. 
يمكن أن يكون االعتراف إما شــــــفهيا أو مكتوبا ويمكن أن يحدث على الفور 

فــــــي مركز الشــــــرطة أو يتم تســــــجيله في مكان آخر وتقديمــــــه كدليل.

األدلة. ويقصد هنا استخدام األدلة التي قدمت أمام الشرطة للقبض على 
شخص ما. يمكن أن تأتي هذه األدلة من أي نوع أو من أي شخص، ولكن 
يجب أن تكون مرتبطة بالشخص الموقوف. يمكن أن تكون بيانات الهاتف 
مثل الرسائل، أو الصور، أو تطبيقات المواعدة، أو أنواع أخرى من المعلومات 

المرتبطة بالشــــــخص.

القبض عند الفعل. عم ًانمازت درفلا ىلع ضبقلا متي امدنع لصحت يــــــهو 

الدالئل  ما هي

.

؟



 ما هي أبرز القوانني اليت تستعمل
ضد مجمتع املمي يف لبنان؟

اًضماغ من حيث استعمال المادة 543 من قانون  في لبنان، ال يزال القانون 
أن  حين  وفي  الطبيعة"،  "ضد  مجامعة  كل  رجُت  التي  اللبناني  العقوبات .
ريدقتل اًقفو  تعريف المجامعة ضد الطبيعة غير واضح، فغالبا ما يتم تفسيرها 

القوى األمنية و/ أو القضاة بناًء على تفسير فردي وشخصي.

إضافًة للمادة 534 عمتجم دارفا ةبقاعمو ميرجتل ىرخألا داوم ًاضيأ لمعتست ،
الميم .ونذكر منها:

المادة 521 من قانون العقوبات التي تعاقب الرجل الذي يرتدي زي "نسائي" 
أشهر  المفروضة ستة  العقوبة  تبلغ  للنساء فقط.  أماكن مخصصة  ويدخل 
حبس على األكثر او غرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وتستخدم هذه المادة 

.   ً نيرباعلا صاخشالا لاقتعال ًةداع

523 من قانون العقوبات: تستخدم لتجريم        ، 524 المواد 526 ،
واالتجار. وأبرز األفعال المعاقب عليها تشمل:

 من العمر على االتجار و 

.

      • تشجيع               يبلغ ال 21
      • تشجيع الغير على ارتكاب الفجور عبر كتابات او صور او رسوم او 

      عبر الكالم او الصراخ على ان تعاقب مثل هذه األفعال بالحبس. 
       تجدر اإلشارة الى ان كلمة "الفجور" كلمة غامضة اذ يمكنها           
     على مختلف انواعه بما فيها بيع صور وافالم اباحية.
      • كل من شجع او اغوى او ابعد شخص       الحصول على موافقته 

       على ارتكاب مثل هذه األفعال يعاقب بالحبس.

.



   

 

المادتان 531 و 532 من قانون العقوبات: تجرم "المساس باآلداب العامة" 
ممارسة  المادة  هذه  تجرم  العامة.  النقل  بوسائل  أو  العامة  األماكن  في 

الجنس في العلن أو في االماكن العامة.

المادة 533 من قانون العقوبات تجرم كل من قام بتصنيع كتابات او رسوم 
 عمتجم دارفأ ميرجتل مدختسُت ةداملا هذه .ةماعلا بادآلل ةيفانم روص وا

الميم بسبب الصور والكتابات الخاصة التي يتم العثور عليها على هواتفهم 
.ةماعلا بادآلاب ةلخم تاباتكلاو روصلا هذه ربتعت يتلا ةداملا هذهل اًقفو

منه"  والخروج  فيه  واالقامة  لبنان  الى  "الدخول  قانون  من   32 المادة 
تقوم بتجريم أي إقامة غير شرعية حاصلة في لبنان او أي توفير معلومات 
ومستندات كاذبة عن هوية الشخص. ويقصد باإلقامة غير الشرعية البقاء 
في لبنان من دون األوراق القانونية كجواز سفر صالح او مستند إقامة أو 
تستخدم هذه المادة لتوقيف افراد مجتمع الميم  هوية او بطاقة الجئ. 
تحت حجة عدم قانونية اقامتهم. فعند توقيفهم، قد يجبرون على االعتراف 
بميولهم الجنسي وبالتالي معاقبتهم بحسب مواد أخرى خاصًة المواد 533 

و 534 من قانون العقوبات.

  
من  صغيرة  كمية  أحرز  من  كل  تعاقب  المخدرات  قانون  من  المادة 127 
ان  يمكن  والتوقيف  االستعمال.  وبقصد  طبية  وصفة  بدون  المخدرات 
اخبارهم  اذا تم  او  المخدرات  الفرد يستخدم  الشرطة  رجال  إذا وجد  يحصل 
افراد  لتوقيف  المخدرات كحجة  تستعمل جريمة استخدام  الغير.  عنها من 
المخدرات  تعاطي  حجة  باستخدام  األمنية  القوى  تقوم  اذ  الميم  مجتمع 
يتمكنوا  التهمة صحيحة حتى  ان تكون هذه  المذكورة دون  المادة  حسب 

و   
المواد 533 على  بناًء  وتجريمهم  الجنسية  الموقوف  ميول  معرفة  من 

534 من قانون العقوبات.



• ال تخافوا، وال تظهروا عالمات إرتباك أو تردد. إذا كنتم في هذه الحالة، 
فالتزموا الصمت حتى وصول محاميكم.

على  تواجدكم  عندما  خاصًة  اوقفكم  الذي  الضابط  باستفزاز  تقوموا  ال   •
إنفراد دون أي شهود.

التزموا بهذه التعليمات  ال تهربوا وال تعارضوا تعليمات القوى األمنية.   •
وطالبوا بحضور محاميكم في أسرع وقت ممكن.

• يحق لكم اجراء مكالمة هاتفية مع محام تختارونه، مع أحد افراد عائلتكم، 
مع صاحب العمل، أو مع احد معارفكم. تأكدوا من حفظ رقم هاتف افراد 

عائلتكم، أصدقاء تثقون بهم، محاميكم أو جمعية تثقون بها.

• قبل التحقيق معكم يحق لكم ان تعرفوا بعض االمور أبرزها: الصفة التي 
االدلة  و  ضدكم  القائمة  التهم  سبب              ،  اساسها،  على  تستجوبون 

المؤيدة لهذه التهم

• يحق لكم االستعانة بمحام لحضور االستجواب او االستماع الى اقوالكم. 
ويحق لكم التزام الصمت حتى وصوله/ها بحيث يمكن استعمال أي شيء 

تدلون به ضدكم.

يحق لكم عدم التعرض لإليذاء اثناء التحقيق. فأي تهديد لفظي او أي   •
عنف جسدي تتعرضون له خالل أي مرحلة من مراحل التوقيف أو التحقيق 

ممنوع ومعاقب عليه.

ما هي أبرز  
؟ الحقوق 



• يحق لكم إجراء تحقيق فوري معكم. يجب بدأ التحقيق خالل ساعة من 
التوقيف وأن يتم االستماع الى اقوالكم بسرعة ودون مماطلة.

• تذكروا أن عالقاتكم الجنسية هي جزء من حياتكم الخاصة، فلديكم الحق 
يتعلق  سؤال  على  اإلجابة  ورفض  االستجواب  أثناء  الصمت  التزام  في 

بهويتكم الجنسية.

يقال لكم من  النظر عما  بغض  المحافظة على خصوصيتكم.  لكم  يحق   •
قبل القوى االمنية او غيرهم، ال يحق ألحد مطالبة االطالع على رسائلكم 

 اًذا .ةدعاوملا تاقيبطتو مالفاو روص كلذ يف امب ،ةصاخلا مكتالاصتاو
من حقكم رفض فتح هاتفكم بدون اذن خطي من قاضي التحقيق.

• يحق لكم االستعانة بمترجم محلف.

• يحق لكم استخدام الحمام بدون مراقبة.

لكم طلب  يحق  لعارض صحي،  تعرضكم  بحال  او  الطارئة  الحاالت  في   •  
فحصكم من قبل طبيب الصليب األحمر اللبناني، أو نقلكم إلى المستشفى. 

كذلك يحق لكم طلب عرضكم على طبيب شرعي. 

• في حالة توقفيكم، قد تحاول قوى األمن تخويفكم بإجراء  
أو من خالل وسائل أخرى. في لبنان، تم حظر الفحوصات الشرجية من قبل 

نقابة األطباء ووزارة العدل ومن حقكم 

يمكن  ال  العامة.  النيابة  من  صادر  قرار  دون  توقيفكم  عدم  لكم  يحق   •
للضابطة العدلية احتجازكم في النظارة إال بقرار من النيابة العامة.

• يحق لكم المطالبة بتعيين قاضي بعد 4 ايام من التوقيف.

• يحق لكم الحصول على المياه والطعام.



 ما هي  اليت
يجب ان اعرفها؟

ً

ً

• تجنبوا ارسال صور حميمة لكم على كافة وسائل التواصل االجتماعي 
وتطبيقات المواعدة. في حال قررتم عكس ذلك، ينصح ان تكون الصور 

خالية من أي عالمات قد تعرف عنكم مثل الوجه او االوشام.

• ال تحفظوا أي صور او محادثات قد تدل على أي عالقة جنسية او أي 
دليل يمكن استخدامه ضدكم في المحكمة او اثناء التوقيف.

• استخدموا على هواتفكم تطبيقات تقفل التطبيقات التي تحتوي على 
معلوماتكم الخاصة من صور مراسالت و غيرها.

•
.

 أو عبر رسائل صوتية 
• ال تشاركوا معلومات عن                                                       كتابة

مع أي شخص ال تعرفونه.

• عند 
 من أي شخص ال تعرفونه وال تثقون به.

الخروج، تجنبوا اخذ أي 

•
مجتمع الميم ومتخصصة في إدارة القضايا أو التدخل القانوني.

الوسائل االحتياطية


