
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

ــان. لبن

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 ــة وقعــت عــى اإلعــان العامل ــن أصــل 48 دول ــان واحــدة م ــت لبن وكان
اإلنســان يف ١٠ كانــون األول 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 يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه/ا أو نفيه/ا تعسفا )املادة 9(.

ــه/ا  ــر قضيت ــق يف أن تنظ ــن، الح ــع اآلخري ــة م ــاواة التام ــدم املس ــى ق ــان ع ــكل إنس ل
محكمــة مســتقلة ومحايــدة، نظــرا منصفــا وعلنيــا، للفصــل يف حقوقــه/ا والتزاماتــه/ا ويف 

أيــه تهمــة جزائيــة توجــه لــه )املــادة 10(.

ن لبنا

القوانني التــي تؤثر عليك
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وهنــاك معاهــدات دوليــة أخــرى تحمــي عــى وجــه التحديــد حقــوق اإلنســان املكفولــة يف 
اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان. وقــد التزمــت لبنــان 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 العنرصي

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 يترصف ــن يب الذي

ماذا عن 
امليم؟ مجتمع 

يعمل  كيف 
لبنان؟ هذا يف 

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.

القوانــن يف لبنــان تجــرم املثليــة الجنســية. وال يــزال القانــون الــذي يجــرم املثليــة غامضــا 
ــازل  ــى من ــة ع ــارات منتظم ــون بغ ــة يقوم ــاط الرط ــاد أن ضب ــر املعت ــن غ ــدا. وم ج
ــوم  ــر متكــررة عــن الحــاالت تق ــاك تقاري ــك، هن ــع ذل ــم. وم ــن مجتمــع املي األشــخاص م
ــاس بشــكل عشــوايئ والتحقــق منهــم يف الشــارع عــى أســاس  فيهــا الرطــة  بإيقــاف الن

ــة. ــية املفرتض ــم الجنس هوياته

مــع وجــود قوانــن غامضــة، ال يــزال مجتمــع امليــم عرضــة ملضايقــة الرطــة، ســواء كانــوا 
ميارســون الجنــس أم ال. ويســهم هــذا القانــون إىل حــد كبــر يف حالــة اإلفــالت مــن العقــاب 
التــي يتمتــع بهــا أولئــك الذيــن يقــررون الهجــوم أو االبتــزاز أو رسقــة أفــراد مجتمــع امليــم.
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ــام  ــاالت للنظ ــض الح ــمح يف بع ــة تس ــات الدولي ــاين واالتفاقي ــتور اللبن ــن أن الدس ويف ح
ــاين أو لســد الثغــرات  ــع اللبن ــة حقــوق اإلنســان إىل التري ــاين بإضافــة زاوي القضــايئ اللبن
التريعيــة واملبــادئ العامــة والحقــوق والحريــات األساســية وعــى الرغــم مــن تكريســها 
الدســتوري، فإنهــا ال تــزال محــدودة، وغالبــا مــا تنتهكهــا التريعــات واملامرســات اإلداريــة 

الوطنيــة.

وعــى الرغــم مــن أن مبــادئ املســاواة وعــدم التمييــز بــن املواطنــن اللبنانيــن منصــوص 
عليهــا يف الدســتور، فــإن األحــكام التمييزيــة ال تــزال قامئــة، مــام يســبب أرضارا وتهميــش 

ــان. للمجتمعــات املختلفــة يف لبن

فالقوانــن اللبنانيــة ال تديــن أو تجــرم أعــامل التمييــز أو العنرصيــة التــي يرتكبهــا األفــراد. 
ــى  ــاظ ع ــة الحف ــة، بحج ــات الطائفي ــة املجتمع ــا لخدم ــي إم ــدة ه ــتثناءات الوحي واالس
الســالم الداخــي ومنــع اإلرضار بســمعة الجمهوريــة؛ أو لتجنــب الرصاعــات الطائفيــة 
والعنرصيــة مــن خــالل تقييــد حريــة التعبــر يف النــر، فضــال عــن األعــامل الفنيــة 

الســينامئية واملرسحيــة.

ــة  ــت الحكوم ــا دام ــم م ــع املي ــى مجتم ــرا ع ــكل خط ــزال تش ــان ال ت ــة أن لبن والحقيق
اللبنانيــة ترفــض إلغــاء القوانــن التــي ميكــن اســتخدامها ملعاقبــة العالقــات املثليــة، وترفــض 

ــواع مــن العنــف. ــع األن ــول وجودهــا وحقوقهــا وتفشــل يف حاميتهــا مــن جمي قب

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؟

وتنــص الفقــرة )ج( مــن ديباجــة الدســتور عــى أن »لبنــان جمهوريــة دميقراطيــة برملانيــة 
ــرر  ــد«. وتك ــرأي واملعتق ــة ال ــا حري ــة، ويف طليعته ــات العام ــرتام الحري ــى اح ــوم ع تق
املــادة 13 مــن الدســتور »حريــة إبــداء الــرأي قــوال وكتابــة«، مشــددة عــى أهميــة وجــود 
تريعــات وطنيــة وقائيــة. وتعــرف املــادة 19 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان حرية 
التعبــر بأنهــا »حريــة اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة، ويف التــامس األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا 

ونقلهــا إىل اآلخريــن، بــأي وســيلة ودومنــا اعتبــار للحــدود«.

فالقوانــني اللبنانية ال 

تديــن أو تجرم أعامل 

التمييــز أو العنرصيــة التي 

األفراد.  يرتكبها 

»

»
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قانوين،  ما هو 
وما هو غري 

قانوين؟

وعــى الرغــم مــن الطابــع اإليجــايب لألحــكام املذكــورة أعــاه، فــإن هــذا ال يعنــي أن كل 
ــه ال ميكــن االســتمرار يف  ــامد 534 وأن ــدة لل ــع هــذه التفســريات الجدي قــاض ســوف يتب
اســتخدامها ضــد املثليــني حيــث أن تفســري املــادة 534 يعتمــد عــى القــايض/ة نفســه/ا .

ــس  ــة الجن ــبب مامرس ــم بس ــع املي ــن مجتم ــخص م ــى ش ــض ع ــم القب ــه إذا ت ــر أن وتذك
ــني مــن  يف ســيارة أو يف مــكان عــام آخــر، ســيتم القبــض عليهــم وإدانتهــم مبوجــب مادت
ــي تســتخدم  ــادة 534 الت ــس يف مــكان العــام وامل ــن الجن ــي تدي ــادة 531 الت ــون: امل القان

ــة. ــال الجنســية املثلي ــم األفع لتجري

املنطق  فهم 
للنظام  األسايس 
القانــوين يف لبنان

فهــم القوانــن التــي تنطبــق عليــك هــو جــزء مــن متكــن مجتمــع امليــم، املــيء بالحيــاة 
ــان، حيــث القانــون يســاء فهمــه باســتمرار. ــذي يتوســع باســتمرار، وخاصــة يف لبن وال

وتجــرم مامرســات الجنســية املثليــة يف لبنــان، رغــم أن القانــون غامــض. وتنــص املــادة 534 
مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين عــى مــا يــي:  »أي مجامعــة خالفــاً للطبيعــة يعاقــب عليهــا 
ــف  ــن 200 أل ــا ب ــرتاوح م ــة ت ــدة، وبغرام ــنة واح ــهر وس ــن ش ــرتاوح ب ــدة ت ــجن مل بالس

ومليــون لــرة لبنانية«.

ــة لهــذا  ــان اســتثناءات قليل ــة، شــهد لبن ــة املاضي ــك، عــى مــدى الســنوات القليل ومــع ذل
االتجــاه العــام الــذي يســلط الضــوء عــى تعقيــد القانــون والقــدرة عــى تحديــه: يف عــام 
2009، نصــح القــايض منــر ســليامن، يف حكــم املحكمــة، بــأن العالقــات املثليــة ال ينبغــي 
ــرة أن  ــى فك ــرأي ع ــذا ال ــليامن ه ــايض س ــد الق ــة ». واعتم ــة الطبيع ــا »« مخالف اعتباره

العالقــة بــن البالغــن الراشــدين ال ميكــن أن تتعــارض مــع قوانــن الطبيعــة.

يف ينايــر / كانــون الثــاين 2017 يف قــرار قضــايئ صــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف املــن 
ربيــع معلــوف، طعــن يف األســاس القانــوين العتقــال الرجــال بســبب ســلوك املثــي. وتســتند 
ــث ورد  ــات حي ــون العقوب ــن قان ــادة 183 م ــام األول، إىل امل ــة هــذا الحكــم، يف املق أهمي
أنــه »ال يعتــرب جرميــة الفعــل املرتكــب يف مامرســة حــق دون تجــاوز«. وتنــص املــادة عــى 
أنــه »ال يعتــرب الفعــل الــذي ميــارس يف إطــار مامرســة حــق دون إســاءة معاملــة جرميــة«. 

وإذا مل يحــدث رضر، فــال جرميــة.

ــون  ــرة. ويف كان ــات الرتانس/العاب ــا املجتمع ــتفادت منه ــة اس ــاالت قليل ــاك ح ــت هن وكان
ــس(.  ــن/ات )الرتان ــوق العابري ــح حق ــرى لصال ــة أخ ــت قضي ــر 2014، حكم ــاين / يناي الث
ــة  ــة مبامرس ــس متهم ــح تران ــداح، لصال ــي دح ــن ناج ــزايئ يف امل ــرد الج ــايض املنف ــى ق ق
الجنــس مــع الرجــال. وأشــار يف حكمــه إىل أن املتهمــة عرفــت نفســها كإمــرأة، وبذلــك ال 
ينطبــق عليهــا القانــون، فــإن املــادة 534 تنطبــق عــى املامرســات املثليــة فقــط. وعــالوة 
عــى ذلــك، أصــدرت محكمــة االســتئناف املدنيــة يف بــروت يف أيلــول / ســبتمرب 2015 أمــرا 
قضائيــا لصالــح طلــب رجــل عابــر لتصحيــح تفاصيــل تســجيلهم يف ســجل النفــوس. وذكــرت 
محكمــة االســتئناف املدنيــة، برئاســة القاضيــة جانيــت حنــا، أنــه ينبغــي أن يكــون الشــخص 
قــادرا عــى تغيــر اإلشــارة إىل جنســه مــن أجــل ســالمته النفســية والجنســية واالجتامعيــة.

القوانني التــي تؤثر عليك 



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

قــدر مــن الضغــط واإلكــراه أن يغــر ذلــك.

خط املساعدة ملنظمة حلم: 71916146
خط مساعدة املنظمة موزاييك: 76945445

نأمــل أن تجــد ورقــة الحقائــق الصغــرة مفيــدة وتعليميــة. إذا كنــت تشــعر أن املعلومــات 
ــاو يف  ــو متس ــل كعض ــكل أفض ــك بش ــم حقوق ــى فه ــاعدتك ع ــك س ــاركناها مع ــي ش الت

ــرتدد يف املشــاركة. ــال ت املجتمــع، ف

أخرية كلمة 

تذكر أنه إذا اعرتفت )بسب الخوف أو الضغط( لطبيعة 

فعلك الشهواين، لن يستطيع  املحامون فعل الكثري 

لحاميتك من العقاب.

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: يعتــر إجبــار أو طلــب إجــراء فحــص رشجــي مــن الشــخص 
املعتقــل  إلثبــات الجنــس الرشجــي غــري قانــوين. إذا طلــب منــك 
ــن  ــغ ع ــاالت وأن تبل ــار يف كل الح ــض اإلختب ــب ان ترف ــك يج ذل

الحــادث.

القوانني التــي تؤثر عليك 


