
ــس  ــع بنف ــق يف التمت ــا الح ــون لن ــي أن يك ــذا، ينبغ ــر، وله ــا كب ــا ولدن ــن جميع نح
ــة  ــس أو الخلفي ــن أو الجن ــروة أو الس ــايس أن ال ــكل أس ــي وبش ــذا يعن ــوق. وه الحق
ــل الجنــي ال  ــة أو السياســية، واملي ــوع االجتامعــي أو املعتقــدات الديني ــة أو الن اإلثني
ميكــن أن تســتخدم ضدنــا للحــد مــن حقوقنــا القانونيــة. وأي انتهــاك لهــذه الحقــوق 
ــم  ــا فيه ــدان، مب ــا معظــم البل ــي وقعــت عليه ــة الت ــف للمعاهــدات الدولي هــو مخال

مــر.

ــن  ــذي يضم ــدة ال ــم املتح ــاق األم ــرف يف ميث ــدة ط ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض وال
»املســاواة يف الحقــوق« بــن جميــع الشــعوب، ويدعــو جميــع الــدول إىل تعزيــز »احرتام 
ــوق  ــذه الحق ــرد ه ــز«. وت ــع دون متيي ــية للجمي ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس حق
والحريــات األساســية مبزيــد مــن التفصيــل يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، وهــو 

حجــر الزاويــة ملعظــم معاهــدات حقــوق اإلنســان.

ــوق  ــي لحق ــان العامل ــى اإلع ــت ع ــة وقع ــل 84 دول ــن أص ــدة م ــر واح ــت م وكان
اإلنســان يف 10 ديســمرب 1948

هذه الورقة هي سلسلة من ثالثة أجزاء مخصصة ملجتمع امليم ، يف محاولة النظر يف القوانني التي 
تؤثر عليك، وحقوقك وماذا عليك فعله إذا تم القبض عليك، ومعلومات عن الصحة الجنسية، يف 

مرص وإيران ولبنان.

جميعا  نحن 
برش

املساواة 
الحقوق  يف 
 - للجميع 

الدويل القانون 

ومبوجب اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:

ــة  ــع بحامي ــز التمت ــم دون أي متيي ــق له ــاوين ويح ــرارا ومتس ــر أح ــع الب ــد جمي يول
ــان 1 و 7(. ــاواة )املادت ــدم املس ــى ق ــون ع القان

لكل فرد الحق يف الحياة والحرية ويف األمان عى شخصه )املادة 3(.

ــة القاســية أو الالإنســانية أو  ــة أو العقوب ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعامل
الحاطــة بالكرامــة )املــادة 5(.

ال يجــوز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه/ا أو نفيــه/ا تعســفا )املــادة 9(.لــكل إنســان عــى 
ــتقلة  ــة مس ــه/ا محكم ــر قضيت ــق يف أن تنظ ــن، الح ــع اآلخري ــة م ــاواة التام ــدم املس ق
ومحايــدة، نظــرا منصفــا وعلنيــا، للفصــل يف حقوقــه/ا والتزاماتــه/ا ويف أيــه تهمــة جزائيــة 

توجــه لــه )املــادة 10(.

مر
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وهنــاك معاهــدات دوليــة أخــرى تحمــي عــى وجــه التحديــد حقــوق اإلنســان املكفولــة يف 
اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان. وقــد التزمــت مــر رســميا بتنفيــذ العديــد مــن هــذه 

املعاهــدات، ومنهــا:

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

االتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنري

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية مناهضة التعذيب

وكــام ذكــر ســابقا، فــإن القانــون الــدويل يتحــدث عــن حقــوق متســاوية لجميــع النــاس. 
فإنــه ال يســتبعد أي شــخص بســبب مــن هــم. والحــق يف أن يكــون املــرء حــرا ومتســاويا 

مــع االحــرتام والكرامــة غــر قابــل للتفــاوض أو يخضــع لالســتثناءات.

وال يســمح ألي حكومــة باســتخدام املعتقــدات الدينيــة أو املعايــر الثقافيــة أو القيــم 
ــذا! ــر ه ــاس. تذك ــن الن ــة م ــة معين ــة مجموع ــاءة معامل ــز وإس ــر التميي ــة لتربي التقليدي

ــر يف  ــخص آخ ــل أي ش ــرتام مث ــوق واالح ــس الحق ــوا بنف ــم أن يتمتع ــع املي ــق ملجتم ويح
املجتمــع. املعتقــدات الشــعبية أو التعاليــم الدينيــة ليســت عــذر إلســاءة معاملــة أولئــك 

ــف.! ــون بشــكل مختل ــدوا مختلفــن أو يترف ــن يب الذي

ماذا عن 
امليم؟ مجتمع 

يعمل  كيف 
هذا يف مر؟

يف معظــم األحيــان هنــاك فجــوة كبــرة بــن تطبيــق القوانــن الدوليــة واملامرســة الفعليــة 
عــى أرض الواقــع مــام يجعــل هــذه املعايــر تبــدو وكأنهــا معايــر نظريــة عنهــا كمامرســة.

ــة /  ــر مطابق ــة أو غ ــر معياري ــات جنســية أو غ ــر الســلطات وجــود هوي ويف مــر، تنك
ــم، وتعــارض بشــكل علنــي الســلوك الجنــي املثــي، وتظهــر القليــل  أو مــن مجتمــع املي
مــن التعاطــف مــع األشــخاص الذيــن يتحــدون القواعــد أو القوانــن املتعلقــة بالحميميــة 
ــدويل  ــتوى ال ــى املس ــم ع ــات املي ــوق مجتمع ــر حق ــت م ــد عارض ــام. وق ــر الع واملظه
ــن  ــي م ــي تحم ــية أو الت ــوق الجنس ــرتف بالحق ــي تع ــرارت الت ــتمرار الق ــت باس وعارض

ــة. ــة الجنســية أو الجندري ــاس الهوي ــى أس ــز ع التميي

ويتعــرض املجتمــع باســتمرار للرســائل املعاديــة للمثليــن وثنــايئ امليــل الجنــي أو عابــري/
ات النــوع االجتامعــي  )ترانــس( بواســطة وســائل اإلعــالم التــي تديرهــا أو تســيطر عليهــا 

الدولــة أو األصــوات املواليــة للدولــة.
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الحقيقــة أن مــر ال تــزال تشــكل خطــرا عــى مجتمــع امليــم مــا دامــت الحكومــة املريــة 
ترفــض إلغــاء القوانــن التــي ميكــن اســتخدامها ملعاقبــة العالقــات املثليــة، وترفــض قبــول 

وجودهــا وحقوقهــا وتفشــل يف حاميتهــا مــن جميــع أنــواع العنــف.

لكن…

وبينــام نكافــح مــن أجــل القبــول االجتامعــي واالعــرتاف القانــوين، هنــاك أيضــا عــدد قليــل 
ــا.  ــراد مجتمعن ــة أنفســنا وأف ــا اتخاذهــا لحامي ــي ميكنن ــر الســالمة األساســية الت مــن تداب
ــون  ــه القان ــص علي ــا ين ــح مل ــط واض ــود مخط ــة يف وج ــوات الهام ــدى الخط ــل إح وتتمث

بالفعــل بشــأن مجتمــع امليــم.

مــرة أخــرى، نريــد أن نؤكــد عــى أن هــذه التدابــر ليســت بديــال عــن الحاجــة إىل املســاواة 
ــب  ــالمتك وتجن ــل لس ــة أفض ــى حامي ــاعدك ع ــن أن تس ــا ميك ــة، ولكنه ــة العادل واملعامل

املواقــف الخطــرة التــي قــد تشــكل تهديــدا خطــرا لــك وألصدقائك/صديقاتــك.

يجب  ماذا 
علينــا فعله؟

املنطق  فهم 
للنظام  األسايس 
القانوين يف مر

فهــم القوانــن التــي تنطبــق عليــك هــو جــزء مــن متكــن مجتمــع امليــم، املــيء بالحيــاة 
والــذي يتوســع باســتمرار، وخاصــة يف مــر، حيــث يســاء فهــم القانــون باســتمرار.

ــاكات  ــد انته ــات ض ــض الضامن ــري بع ــوين امل ــتوري والقان ــام الدس ــدى النظ ــد ل ويوج
ــراد: ــوق األف ــم حق ــة لفه ــي مهم ــان. وه ــوق اإلنس حق

يكفــل الدســتور املــري حاميــة حقــوق الفــرد الشــخصية مبوجــب الفصــل الثالــث، 
الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة.

الدولــة ملزمــة بضــامن الســالمة واألمــن وتكافــؤ الفــرص لجميــع املواطنــن دون متييــز 
)املــادة 9(.

ــراد عرضــة  ــن األف ــر عــى املواطن ــي تؤث ــات الت ــوق والحري ــون الحق ال يجــوز أن تك
ــادة 92(. ــزاع )امل ــاف أو االنت لإليق

ــون 24  ــددة يف غض ــه املح ــز بتهم ــخص محتج ــالغ أي ش ــا بإب ــون أيض ــي القان ويق
ســاعة مــن احتجــازه، وإحالــة قضيتــه إىل املحكمــة يف الســوابق القضائيــة ذات الصلــة 

خــالل تلــك الفــرتة الزمنيــة )املــادة 54(.

أمــا فيــام يتعلــق مبعاملــة املتهمــن بارتــكاب جرميــة داخــل النظــام القضــايئ، فــإن املــادة 96 
مــن الدســتور تؤكــد عــى افــرتاض الــرباءة، مــا مل تثبــت إدانتــه، بينــام تحظــر املــادة 55 أي 
شــكل مــن أشــكال التعذيــب للحصــول عــى اعرتافــات مــن املحتجزيــن. وإذا ثبــت أن أي 
بيــان قــد صــدر تحــت أي شــكل مــن أشــكال الضغــط أو اإلكــراه أو تحــت التهديــد، يعتــرب 

القوانني التــي تؤثر عليك 



باطــال وغــر مجــدي. وتنــص أيضــا املادتــان 54 و 78 مــن الدســتور عــى أن لجميــع األفــراد 
الحــق يف التمثيــل القانــوين يف املحاكــم.

ــري  ــايئ امل ــام القض ــل النظ ــراد داخ ــة األف ــع معامل ــد أن واق ــي أن نؤك ــك، ينبغ ــع ذل وم
يختلــف اختالفــا كبــرا عــن املتطلبــات القانونيــة. ومــع ذلــك، فمــن الجيــد دامئــا أن تكــون 

عــى بينــة مــن حقوقــك القانونيــة كفــرد يعيــش يف مــر.

قانوين،  ما هو 
وما هو غري 

قانوين؟

ــات  ــتخدم مصطلح ــذي يس ــات ال ــون العقوب ــة يف قان ــني واضح ــا قوان ــس لديه ــر لي م
ــني  ــها ب ــية نفس ــات الجنس ــإن املامرس ــك، ف ــع ذل ــية«. وم ــة الجنس ــواط« أو »املثلي »الل
ــون  ــن قان ــادة 9 م ــن امل ــرة )ج( م ــب الفق ــا مبوج ــات عليه ــرض عقوب ــري ف ــور يج الذك
ــوين يف  ــف يشــتهر النظــام القان ــم جميعــا كي ــم 10/1961. ونحــن نعل ــايئ املــري رق الجن
مــر باملعاملــة القاســية للمحتجزيــن وطــول مــدة االعتقــال املؤقــت. ونعــرف أيضــا كيــف 
يتعــرض أحيانــا املشــتبه فيهــم املقبــوض عليهــم لســلوكيات الإنســانية ومهينــة، أو يحرمــون 

ــامدة 56. ــا لل ــم« خالف ــن، ويجــربون عــى االعــرتاف ب »إدانته ــن االســتعانة مبحام م

ــر،  ــيعتقل يف م ــس س ــي الجن ــه مث ــف أن ــذي يكتش ــخص ال ــو أن الش ــام ه ــور الع التص
حيــث أن عقوبــة املثليــة هــي أحــكام بالســجن تــرتاوح بــن ســتة أشــهر وثالثــة أعــوام بنــاء 
عــى املــادة 9، الفقــرة )ج( مــن القانــون رقــم 10/1961 مــن قانــون العقوبــات املــري . 
حســنا، هــذا ليــس بالضبــط. وفيــام يــي رشح موجــز ملــا ينــص عليــه القانــون يف الواقــع.

املثليــة الجنســية أو اللــواط: ويف كل األحــوال، فــإن قانــون العقوبــات املــري )القوانــني 
ــرب  ــاالت( يعت ــذه الح ــل ه ــع مث ــل م ــة للتعام ــم املري ــام املحاك ــتخدم يف نظ ــي تس الت
ســلوك »املثليــة الجنســية بــني الذكــور« مخالفــة قانونيــة، يعاقــب عليهــا القانــون. بــل إن 
اإلعــان عــن الجنــس أو الرتويــج لــه لنفســك أو لآلخريــن يصفــه قانــون العقوبــات املــري 
بأنــه يشــجع عــى اعتيــاد مامرســة الفجــور ويعاقــب عليــه أيضــا بالســجن ملــدة تــرتاوح 
بــني ســتة أشــهر وثــاث ســنوات يف الســجن )أيضــا مبوجــب الفقــرة )ج( مــن املــادة 9 مــن 

القانــون 1691/01 قانــون العقوبــات املــري(.

وهذا يعني أن:

ــون  ــه يف القان ــن الذكــور يف حــد ذات ــة الجنســية ب ــل كل يشء، تعاقــب املثلي أوال وقب
تحــت مصطلــح »اعتيــاد مامرســة الفجــور«. وهــذا حتــى إذا كانــت مامرســة الجنــس 

بالــرتايض، أو مبقابــل مــادي أو حتــى إذا تــم مامرســته تحــت الضغــط.

ــي«،  ــلوك »املث ــة للس ــة الدقيق ــول الطبيع ــض ح ــون غام ــن أن القان ــم م ــى الرغ ع
ــي ميكــن تفســرها  ــة الت ــون يشــر إىل األفعــال الحميمي ــص القان فمــن الواضــح أن ن
بــأي شــكل مــن األشــكال. وبعبــارة أخــرى، فــإن تقبيــل اثنــن مــن الرجــال أو امرأتــن 
بعضهــم البعــض ال يعاقــب عليــه مبوجــب هــذا القانــون يف حــد ذاتــه، ولكــن ميكــن 

ــاء مبوجــب املــادة 269 و 278 ». ــه فعــل خــادش للحي ــام بأن ــه االته توجي

فإن قانــون العقوبات 

يعترب ســلوك »املثلية 

الجنســية بني الذكور« 

ــة قانونية، يعاقب  مخالف

عليهــا القانون.

 

»

»

القوانني التــي تؤثر عليك 



يخربنــا التاريــخ أن مجتمــع امليــم وثقافتــه يعيشــون يف خضــم كل هــذا الظلــم. إذا كنــت 
ــك لســت  ــم فإن ــك كعضــو يف مجتمــع املي ــر أن ــون تذك ــاد مبوجــب القان تتعــرض لالضطه
وحــدك وإنــك مل تفعــل شــيىء خطــىء. مجتمــع امليــم مــازال يثابــر وال ميكــن ألي قــدر مــن 

الضغــط واإلكــراه أن يغــر ذلــك.

نأمل أن هذه الورقة كانت مفيدة وتثقيفية. الرجاء مشاركتها مع أصدقائك وأحبائك.

أخرية كلمة 

يف ضــوء هــذه الظــروف، حتــى لــو تــم القبــض عليــك مبوجــب املــادة 9 مــن القانــون، 
فــإن إنــكار جميــع التهــم ودفــاع قانــوين جيــد ميكــن أن يتحــدى تلــك االتهامــات.

ــى  ــص ع ــران أي تلص ــري يحظ ــتور امل ــن الدس ــن 57 و 58 م ــا أن املادت ــع يف اعتبارن نض
ــاة األفــراد الخاصــة، وانتهــاك خصوصياتهــم، للحصــول عــى معلومــات عــن األشــخاص  حي
املشــتبه يف عالقاتهــم املثليــة. وهــذا يعنــي أن  ال يحــق ألي شــخص التجســس عــى اآلخريــن. 
ــو كان  ــى ل ــاص حت ــكن الخ ــل يف الس ــرم التدخ ــة ويح ــق يف الخصوصي ــرتم الح ــالم يح اإلس

ــة. الشــخص يرتكــب خطيئة/معصي

تذكر: 

ال تقدم أي معلومة، تحت أي رضف، حول:

1( ميلك الجني و

2( طبيعة عالقاتك الجنسية مع أشخاص آخرين.

يرجى الرجوع اىل ورقة »حقوقك  وما ميكنك فعله يف 

حالة القبض عليك«

تذكــر أنــه إذا اعرتفــت )بســب الخــوف أو الضغــط( لطبيعــة 
ــن يســطيع املحامــون فعــل الكثــري لحاميتــك  ــك الشــهواين، ل فعل

ــاب.  ــن العق م
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