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

حقوقك ومــا ميكنك فعله
إذا تــم القبض عليك
مرص

أن تكون من
مجتمع امليم
يف مرص

فرباير

2018

يف مــر ،كــون الشــخص مثــي/ة أوثنــايئ امليــل الجنــي أو عابــر/ة (ترانــس) يعتــره
الكثــرون شــكال مــن أشــكال االنحــراف الجنــي واملــرض النفيس-الجنــي .هنــاك
معلومــات ومــوارد محــدودة متاحــة لــأرسة املرصيــة املتوســطة حــول امليــل الجنــي
أو الهويــة الجندريــة ,حيــث أن الكثــر مــن املعلومــات املتوفــرة يقتــر عــى املــوارد
املوجــودة عــى اإلنرتنــت ويف وســائل اإلعــام ووســائل التواصــل االجتامعــي البديلــة.
معظــم تصــورات النــاس عــن مجتمــع امليــم تــأيت مــن تعاليــم دينيــة و  /أو الحكومــة.
تنتــر اللغــة الدارجــة واملهينــة التــي تشــيطن مجتمــع امليــم؛ وتســاوي بــن الســلوك
املثــي ،ولبســة الجنــس اآلخــر ،والنــوع االجتامعــي الغــر ســائد مــع وجــود شــخصية
ضعيفــة ،وأخــاق غــر منضبطــة ،أو املشــاكل العقليــة .ويعــزز ذلــك مــن قبــل وســائل
اإلعــام التــي تســيطر عليهــا الدولــة والســلطات الدينيــة التــي تنــر صــور ســلبية
ملجتمــع امليــم ،مــن خــال نــر األكاذيــب واملعلومــات املغلوطــة.
وبصفتــك أحــد أف ـراد مجتمــع امليــم يف مــر ،فقــد واجهــت شــخصيا عــى األرجــح
أشــكاال مختلفــة مــن املضايقــة واإليــذاء طــوال حياتــك؛ ســواء كان ذلــك مــن أف ـراد
عائلتــك أو زمــاء الدراســة أو الج ـران أو معارفــك أو زمــاء العمــل أو قــوات األمــن.
لــذا ،مــن اإلنصــاف القــول إن كونــك كويــر يف مــر ليــس ســهال ،خاصــة إذا كنــت
معلــن/ة عــن هويتــك ،مــع جميــع الحواجــز االجتامعيــة والثقافيــة والقانونيــة التــي
تواجههــا أنــت وأعضــاء املجتمــع اآلخريــن كل يــوم .ومــع ذلــك ،أنــت جــزء مــن مجتمع
نابــض بالحيــاة ،ذو قابليــة عاليــة عــى التكيــف ،وهــو مجتمــع يتعايــش ويتناور بشــكل
مســتمر خــال الحواجــز التــي توضــع أمامــه.
مــع كل الصعوبــات التــي تواجههــا ،مــن املهــم أن تكــون عــى وعــي بحقوقــك والدعــم
املتاح.

الرجاء قراءة الورقة املخصصة ب»القوانني التي تؤثر
عليك» للتعرف عىل تفاصيل القوانني الوطنية والدولية
ولهم للتعرف عىل ما هو غري قانوين يف مرص بالنسبة
املجتمع امليم.

وعــى الرغــم مــن أن النظــام القانــوين وجــزء مــن املجتمــع معاديــن ملجتمــع امليــم ،إال
أن هنــاك طرقــا ميكنــك مــن خاللهــا حاميــة نفســك بشــكل جــزيئ ومؤقــت مــن أعــال
االنتهــاكات والعنــف هــذه .مــع التشــويه الســائد للقوانــن التــي ميكــن اســتخدامها
ضــدك مــن املهــم أن تكــون/ي عــى درايــة .هــذا ال يعنــي أنــك ســوف تكــون/ي آمــن/ة
متامــا ومطمــن/ة ،ولكــن مــن خــال الوعــي بالقوانــن وفهــم كيفيــة عمــل النظــام
القانــوين ،قــد تكــون/ي قــادر/ة عــى تجنــب بعــض االنتهــاكات التــي قــد تواجهــك
بســبب كونــك مــن أنــت ومعرفــة كيفيــة التعامــل معهــا إذا كان حتــا عليــك ذلــك.
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»

يف مــر ،ال يزال القانون
غامضــا ،عىل الرغم من
أنه يجرم العالقــات املثلية
بني الذكــور ,املثلني /ثنايئ
امليل الجنيس والنســاء
العابرات (ترانس).

»

يف مــر ،ال يــزال القانــون غامضــا ،عــى الرغــم مــن أنــه يجــرم العالقــات املثليــة بــن
الذكــور ,املثلــن /ثنــايئ امليــل الجنــي والنســاء العابـرات (ترانــس) .يجــرم قانــون العقوبات
املــري املثليــة الجنســية مبوجــب مصطلــح «اعتيــاد مامرســة الفجــور» يف الفقــرة (ج) مــن
املــادة  9مــن القانــون  10/1961ملكافحــة البغــاء والفجــور .ويف حــال إدانتــك مبوجــب هــذا
القانــون ،تكــون العقوبــة بالســجن ملــدة ت ـراوح بــن ســتة أشــهر وثــاث ســنوات لــكل
تهمــة وميكــن أن يعاقــب بغرامــة تـراوح بــن  100و  300جنيــه مــري .وميكــن للشــخص
أيضــا الحصــول عــى فــرة مامثلــة مــن الوقــت للمراقبــة بعــد اإلفـراج عنــه .لســوء الحــظ،
ميكــن أن تضــاف هــذه التهــم إىل بعضهــا البعــض لتصــل إىل حكــم تراكمــي  12عامــا يف
الســجن.
وبصفتــك فــردا يف مجتمــع امليــم يف مــر ،مــن املهــم معرفــة مــا هــو مجــرم مــن قبــل
القانــون وكيــف ميكنــك حاميــة نفســك.
وملــا كان القانــون مكتوبــا بلغــة غامضــة ،يرجــى أخــذ هــذه النصيحــة يف االعتبــار إذا كنــت
تشــارك يف عالقــات مثليــة يف مــر:
يجرم القانون املامرسات الجنسية بني الذكور مع أو بدون الرتايض.
هنــاك العديــد مــن التهــم األخــرى التــي ميكــن اســتخدامها ،مثــل «نــر أو اإلعــان
عــن اعتيــاد مامرســة الفجــور» .ويعاقــب هــذا الشــخص عــى النيــة فقــط لإلعــان
عــن تقديــم الجنــس ،عــى ســبيل املثــال التواجــد يف منطقــة املواعــدة أو اســتجالب
الجنــس ،وارتــداء أو الحصــول عــى مالبــس الجنــس اآلخــر ،أو وجــود حســاب عــى
تطبيقــات املواعــدة املثليــة عــى هواتفهــم الذكيــة .وميكــن أن تكــون هنــاك اتهامــات
أخــرى مثــل توفــر مــكان خــاص أو منــزل أو محــل تجــاري ،يجــري امتالكــه أو تأجريه،
لآلخريــن ملامرســة الجنــس ،ســواء كان بالـرايض أو مبقابــل مــادي.
الطريقــة التــي ميكــن بهــا إثبــات األفعــال الجنســية بــن شــخصني مــن نفــس الجنــس
إمــا مــن خــال اعرتافاتهــم الخاصــة ]2[ ،أرشطــة الفيديــو أو املحادثــات االكرتونيــة
التــي تثبــت هــذا النشــاط ]3[ ،تقريــر الطــب الرشعــي للفحــص الرشجــي أو []4
تحقيقــات الرشطــة مــا قبــل االعتقــال .ومــع ذلــك ،يف معظــم الحــاالت ،يتــم خــداع
األفــراد أو إجبارهــم عــى االعــراف ،ســواء يف مركــز الرشطــة أو يف مكتــب وكيــل
النيابــة .ومــع ذلــك ،إذا شــعرت أن عليــك أن تعــرف ضابــط رشطــة ميكنــك ســحب
هــذا أمــام النيابــة ألن هــذا ســيعترب اع ـراف باإلك ـراه.
يتــم اســتخدام وجــود الصــور الكاشــفة يف معــرض للصــور ،وتاريــخ املحادثــات عــى
تطبيقــات الرســائل النصيــة ،و  /أو وجــود تطبيقــات املواعــدة عــى الهاتــف الــذيك
يتــم اســتخدامها أيضــا كدليــل لتوجيــه االتهــام نــر الفجــور .وميكــن الحكــم عــى
شــخص ملــدة ســتة أشــهر ملــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات الســتخدام أيــا مــن هــؤالء.
يجــب أن تتخــذ تدابــر للحفــاظ عــى البيانــات الخاصــة بــك آمنــة.
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فــا الذي ميكنك
فعله إذا تم
القبض عليك؟

إذا ألقــي القبــض عليــك ،ســواء كان ذلــك مــن خــال شــخص أو عــر االيقــاع الكــروين،
ال تنخــدع بوعــود مــن رجــال الرشطــة أو الداخليــة (عــى ســبيل املثــال «إذا قلــت
لنــا أنــك مثــي أو كان لــك عالقــات جنســية مــع رشيــك مــن نفــس الجنــس ،ســنرتكك
أو إذا أخربتنــا بأنــك تعتقــد أن املثليــة هــي مــرض عقــي وأنــك مريــض وتحتــاج
إىل عــاج ،ومــا إىل ذلــك «) .يف مــر ،مــن الشــائع أن تحــاول الرشطــة الحصــول
عــى اعرتافــات منكــم بوعــود كاذبــة بالتربئــة .قــد تكــون مقتنعــا أيضــا بــأن تعــرف
بــأن أفعالــك كانــت بســبب صدمــة يف الطفولــة ،مثــل االغتصــاب .ال تنخــدع بوعــود
التربئــة ،تأكــد مــن الحصــول عــى دعــم قانــوين جيــد بــدال مــن ذلــك.
إذا اعرتفت ،فإنه سيتم استخدامها فقط كدليل إدانة ضدك.

»

رسائلك واتصاالتك
الخاصــة ،مبا يف ذلك عىل
تطبيقــات املواعدة ،هي
جزء مــن حياتك الخاصة.
فمــن حقك يف االحتفاظ
برس يتها

»

تذكــر أن عالقاتــك الجنســية جــزء مــن حياتــك الخاصــة ،لديــك الحــق يف التــزام
الصمــت أثنــاء االســتجواب ،يســمح لــك برفــض اإلجابــة عــى ســؤال يتعلــق مبيلــك
الجنــي.
مــن حقــك إجــراء مكاملــة هاتفيــة ،ال تصــدق إذا قيــل لــك خــاف ذلــك .اتصــل
بعائلتــك أو املحامــي املناســب.
يف حالــة االعتقــال ،لديــك الحــق يف الت ـزام الصمــت ،ولكــن يف حــال تعرضــك لســوء
املعاملــة وإجبــارك عــى التحــدث ،تذكــر الكلــات الذهبيــة هــي «ال أعــرف»« ،ال
أتذكــر» ،و « مل يحــدث « .كــرر ذلــك يف مركــز الرشطــة ويف مكتــب املدعــي العــام.
ميكنــك االتصــال مبحــام .فمــن املستحســن أن تلتــزم الصمــت حتــى يــأيت .أي يشء
تقولــه خــال هــذا الوقــت ميكــن أن تســتخدم ضــدك .ومــن املهــم أيضــا التأكــد مــن
أن املحامــي جديــر بالثقــة حيــث ميكــن للرشطــة أن تتصــل مبحاميهــا الخاصــن الذيــن
قــد ال يتعاملــون مــع قضيتــك عــى نحــو ســليم[ .إذا مل تكــن مواطنــا مرصيــا ،فعليــك
أن تدعــو أو تــر عــى إج ـراء مكاملــة هاتفيــة إىل ســفارتك كحــق وتقــاوم تعنــت
الرشطــة يف ذلــك].
بغــض النظــر عــن مــا يقــال لــك ،رســائلك واتصاالتــك الخاصــة ،مبــا يف ذلــك عــى
التطبيقــات املواعــدة ،هــي جــزء مــن حياتــك الخاصــة .فمــن حقــك يف االحتفــاظ
برسيتهــا وعــدم فتــح الهاتــف الخــاص بــك حتــى إذا طلبــت منــك الرشطــة .إذا طلــب
منــك ذلــك ،اطلــب التحــدث إىل محاميــك.
فتــح الهاتــف الــذيك أو كشــف عــن كلمــة املــرور الخاصــة بــك ،يف حالــة القبــض أو
الرسقــة ،ميكــن أن يكــون ضــارا مبصلحتــك حيــث أنــه ميكــن اســتخدام املحتويــات
ضــدك.

حقوقك ومــا ميكنك/ي فعله
إذا تــم القبض عليك/ي
يف حالــة اعتقالــك ،قــد تحــاول قــوات األمــن تخويفــك بإرســالك لفحــص رشجــي ،أو
مــن خــال وســائل أخــرى .ال تـزال مــر تجــري اختبــارات الفحــص الرشجــي مــن قبــل
مصلحــة الطــب الرشعــي بأمــر مــن النيابــة يف حــاالت الفجــور ،وهــو انتهــاك لحقــوق
اإلنســان .بســبب االهتــام الــدويل يتــم إجـراء هــذه االختبــارات بشــكل عشــوايئ .تقدم
معظــم تقاريــر الفحــوص الرشجيــة نتائــج ســلبية  /ســليمة .وتشــر التقاريــر أيضــا إىل
أنــه ال ميكــن إثبــات عــى وجــه الدقــة إذا حــدث الجنــس رشجــي أم ال.
وبســبب هــذه التوقعــات بنتائــج ســلبية ،يطلــب العديــد مــن املحامــن واملدعــى
عليهــم مــن النيابــة العامــة إجـراء فحــوص رشجيــة ميكــن اســتخدامها يف قضيــة الدفــاع،
ولكــن مــن املهــم أن نتذكــر أن هــذا غــر مضمــون.
يجــب أن تــدرك أيضــا أن الــرأي الطبــي والعلمــي الســائد يــرى أنــه مــن املســتحيل
اســتخدام هــذه الفحــوص لتحديــد مــا إذا كان الشــخص قــد شــارك بانتظــام يف ســلوك
جنــي مثــي رشجــي .حتــى لــو ادعــوا أن الفحــص الرشجــي ينــص عــى أنــك مارســت
الجنــس الرشجــي ،وهــذا ليــس دليــل فعــي ويجــب أن ال تعــرف بــأي يشء عــى أســاس
تلــك االدعــاءات.
هــذه االختبــارات هــي شــكل مــن أشــكال املعاملــة القاســية والالإنســانية واملهينــة.
تذكــر أن لديــك الحــق يف رفــض التعــرض لهــا وعــدم تقديــم موافقتــك للفحــص.
وتذكــر أيضــا أن العنــف البــدين مــن أي نــوع غــر قانــوين أثنــاء االســتجواب .يف حالــة
العنــف ميكنــك أن تطلــب اســتدعاء طبيــب رشعــي (عــى الرغــم مــن أن هــذا نــادرا
مــا يحــدث).
وأخـرا ،وليــس آخـرا ،قــد يكــون مــن املغــري أن تلعــب الضحيــة وأن تخــر الســلطات
بأنــك تــم إغــواءك أو إرغامــك عــى مامرســة الجنــس مــن قبــل رشيــكك الجنــي .هــذا
قــد يســاعدك عــى الخــروج مــن املشــكلة (ولكنهــا ليســت ضامنــة) ،ومــع ذلــك ميكــن
أن يكــون لهــذا أيضــا عواقــب خطــرة ،حتــى مميتــة للشــخص الــذي كنــت حميــا
معــه .إذا كان لديــك عالقــة توافقيــة مــع هــذا الشــخص ،ال تســتخدم هــذا التكتيــك
الخطــر ورمبــا القاتــل ضــد رشيــكك ،طوعــا أو تحــت الضغــط.

مــا هي القوانني
األخرى التي
ميكن اســتخدامها
ضدك؟

وهنــاك أيضــا قوانــن أخــرى يتــم اتهــام املثليــن والرجــال ثنــايئ امليــل الجنــي والنســاء
العاب ـرات (ترانــس) يف حــاالت املامرســات الجنســية املثليــة .وتنــص املــادة  178مــن قانــون
العقوبــات عــى األلفــاظ النابيــة التــي قــد تــؤدي إىل تهمــة حيــازة محتــوى إباحــي ســواء
مطبــوع أو يف شــكل رقمــي عــى الهواتــف الذكيــة أو أجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة أو أي
أق ـراص تخزيــن أخــرى ،بعقوبــة بالســجن ملــدة أقصاهــا ســنتني وغرامــة ت ـراوح بــن 5,000
جنيــه مــري إىل  10,000جنيــه مــري .وميكــن أيضــا أن تكــون هنــاك اتهامــات مبوجــب
املادتــن  269و  278مــن قانــون العقوبــات ،التــي تتنــاول فعــل خــادش للحيــاء ،التــي تفــرض
عــى أي شــكل مــن أشــكال الفعــل الفاضــح العــام أو الفحــش .وقــد صيــغ هــذا القانــون
بشــكل غامــض بحيــث يســمح باســتخدامه ضــد مجتمــع امليــم .القانــون يفــرض عقوبــات
مــن ســتة أشــهر إىل ســنة واحــدة عــى التــوايل جنبــا إىل جنــب مــع غرامــة.

حقوقك ومــا ميكنك/ي فعله
إذا تــم القبض عليك/ي

»

ويحــدث العديد من
االعتقــاالت من خالل
إيقــاع أفراد الرشطة
ملجتمــع امليم من خالل
تطبيقــات املواعدة
للمثليــن وعابرات النوع
االجتامعي (الرتانس)
ومواقع شــبكة االنرتنت.

»

مصادر إضافية
حول قانون
الفجور يف مرص

يرجــى أن نضــع يف اعتبارنــا أن هــذه االتهامــات الجنائيــة ال ترتبــط مبــارشة ب «اللــواط»
أو املثليــة الجنســية .ومــن املحتمــل أن تقــوم الســلطات باعتقــال األفـراد املشــتبه يف أنهــم
مــن املثليــن ومحاولــة إرغامهــم عــى االعـراف «باالنحـراف الجنــي واألعــال الشــنعاء».
وإذا فشــلوا يف تزويــر قضيــة املشــتبه بــه ،فقــد يحاولــون تكتيــكات أخــرى ،مثــل دفعهــم
إىل االعـراف أو حتــى االعرتافــات الزائفــة ،باســتخدام أدلــة مــن الشــخص املقبــوض عليــه،
عــى ســبيل املثــال الواقــي الذكــري ،واملالبــس النســائية ،األلعــاب الجنســية ،أو املنشــطات
الجنســية أو حتــى جلــب األشــياء واالدعــاء أنهــا تنتمــي إىل الشــخص املعتقــل.
وقــد تغــرت اتجاهــات االعتقــاالت مؤخـرا .اقتحام املنــازل ،والحفــات الخاصــة ،والحاممات
العامــة ،بــات أقــل شــيوعا اآلن ،واملجــال العــام واملســاحات الخاصــة الــذي يلتقــي فيــه
مجتمــع امليــم أصبحــا محدوديــن .وقامــت رشطــة اآلداب بتجنيــد مخربيــن للمســاعدة
يف اعتقــال النســاء العابــرات يف املالهــي الليليــة حــول القاهــرة .ويحــدث العديــد مــن
االعتقــاالت مــن خــال إيقــاع أفـراد الرشطــة ملجتمــع امليــم مــن خــال تطبيقــات املواعــدة
للمثليــن واملتحــوالت جنســيا ومواقــع شــبكة االنرتنــت.
يف مــر ،هنــاك كيــان منفصــل يدعــى رشطــة اآلداب ،وهــي موجــودة يف كل محافظــة يف
مــر .وقــد عمــل ضبــاط يف الرشطــة اآلداب املســؤولة عــن هــذه االعتقــاالت حســابات
عــى تطبيقــات ومواقــع املواعــدة الخاصــة باملثليــن والعابـرات (الرتانــس) ومواصلــة العمــل
عليهــا مــن خــال ترتيــب ملقابلتهــم ومــن ثــم اعتقالهــم يف األماكــن العامــة.
إذا كنــت ترغــب يف معرفــة املزيــد حــول مــا يقولــه القانــون عــن مجتمــع امليــم يف مــر،
هنــاك بعــض املصــادر الجيــدة املتاحــة عــى االنرتنــت التــي ميكنــك االطــاع عليهــا.
https://sites.google.com/view/tips2eg
https://issuu.com/bedayaa/docs/
https://ug-law.com/publication/homosexuality-in-egypt/
www.issuu.com/bedayaa/docs/
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_trap-en.pdf

الكلمة األخرية

نأمل أن تجد هذه الحقائق مفيدة وتعليمية .يرجى مشاركتها مع أصدقائك وأحبائك.

