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 حقوق الملكیة والنشر
 
 

 یشترط التقریر ال .إیلغا منظمة قبل من نشره وتمّ  كارول سغنأالتقریر  قام بإعداد الطبعة الحادیة عشرة من
 ھما التقریر ھذا أعدّ  من أنّ  بذكر منھ اإلقتباس في یرغب من یقوم طالما والنشر الملكیة حقوق على الحفاظ

ومزدوجي  والمثلیات للمثلیین الدولیة والمؤسسة الذكر، سابق المؤلف مع باإلشتراك إیلغا منظمة من كل
 . إیلغا - ثنائیي الجنسو ومغایري الھویة الجنسانیةو التوجھ الجنسي

 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex :المقترح اإلقتباس
Association: Carroll, A., State Sponsored Homophobia 2016: A World Survey of 
Laws: Criminalisation, Protection and Recognition (Geneva; ILGA, May 2016) . 

 
تتناول  خرائط یتوفّر كما”. PDF“ أو” Word“ ملفات ھیئة على التقریر من مجانیة رقمیة نسخ ویتوفر

 .المناطق المختلفة
 .الطباعة بھدف العالم حول والثنائیینالمثلیین والمثلیات بحقوق  خارطة توفّر إلى باإلضافة

وستتوفر قریبا باللغات الفرنسیة والروسیة  واإلسبانیة واإلنكلیزیة العربیة باللغات متاحة التقریر مواد معظم
 .والبرتغالیة والصینیة

 على بنا اإلتصال أو www.ilga.org اإللكتروني الموقع ھذا على من والتقاریر الخرائط تحمیل باإلمكان
 : التالي اإللكتروني البرید

information@ilga.org  

 : ریناتو سابادینيتنسیق 

 إدواردو إینوكي: رینیھ راموس  الخرائط: تصمیم وتنضید
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 فھرست

 : روث بالداتشینو و ھیلین كنیديمقدمة األمانة العامة

 : أنغوس كارولمقدمة المؤلف

: ھیلین  في األمم المتحدة والتعابیر الجنسانیة والخصائص الجنسیةالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة 
 نوالن و دیانا كارولینا باردو موسكویر

 األطر المتممة: أندرو بارك و لي بادجیت :التنیمة وحقوق اإلنسان

خالصة عملیة إنشاء "مقیاس عالمي لقیاس إندماج المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي 
 : سوكي بیفرز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" –ایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس غوم

  نظرة شاملة

  في العالم( مزدوجي المیول الجنسیة( نظرة شاملة على أوضاع سجل حقوق المثلیین والمثلیات والمزدوجین 
   الدول التي تسمح بالممارسات الجنسیة للمثلیین قانونا

   تجرم قوانینھا الممارسات الجنسیة المثلیةالدول التي 
  قب قوانینھا من یقوم بممارسات جنسیة مثلیة باإلعداماالدول التي تع

  الدول التي تساوي في سن الرشد فیما یخص بالممارسات الجنسیة سواء للمغایرین أو المثلیین
 الدول التي ال تساوي في سن الرشد بین المثلیین والمغایرین جنسیا

 وقوانیین "األخالق" التي تستھدف حریة التعبیر المتعلقة بالتوجھ الجنسي. "البروباغندا"قوانین 
  الدول التي تحظر التمییز في العمل على أساس التوجھ الجنسي

  الدول التي تحظر دساتیرھا التمییز القائم على أساس التوجھ الجنسي
 أساس التوجھ الجنسي بعقوبات مشددةالدول التي تعاقب جرائم الكراھیة المرتكبة على 

 الدول التي تحظر التحریض على الكراھیة على أساس التوجھ الجنسي
 )المثلیات/المثلیین (الدول التي تسمح بالزواج لشخصین من نفس الجنس 

الشراكة المدنیة والشراكات (الدول التي تسمح للشریكین من نفس الجنس بمعظم أو كل حقوق الزواج مثل 
 )لة واالتحاد المدني إلخالمسج

 الدول التي تسمح ببعض الحقوق الزوجیة للشركاء من نفس الجنس
   الدول التي تسمح بالتبني المشترك لألزواج المثلیین والمثلیات 

 

  التجریم

 
  إفریقیا

 
 الجزائر

 أنغوال
  بوتسوانا

  بوروندي
 كامیرون

 جزر القمر
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 مصر
  إریتریا
 إثیوبیا

 غامبیا 
  غانا

  غینیا
 كینیا

  لیبیریا
  لیبیا

  ماالوي
  موریتانیا

 موریشیوس
 المغرب

 نامیبیا
  نیجیریا
  سنغال

  سیرالیون
 الصومال

 جنوب السودان
 السودان

  سوازیالند
  تنزانیا
  توغو
  تونس
  أوغندا
  زامبیا

  زمبابوي
 

  آسیا
  أفغانستان
 بنغالدش

  بوتان
 سلطنة بروناي

  )المحتلةالفلسطینیة األراضي (قطاع غزة 
 الھند

  إندونیسیا
  إیران

  العراق
  الكویت

  لبنان
 مالیزیا

  جزر المالدیف
  میانمار

  عمان
  باكستان

 قطر

http://www.ilga.org/


2016تموز  –یونیو  –رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة   
 www.ilga.org - إلغا 

 

  المملكة العربیة السعودیة
  سنغافورة

 سري النكا
  سوریا

 تركمانستان
  اإلمارات العربیة المتحدة

  أوزبیكستان
  الیمن

 
  أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي

  أنتیغوا وباربودا
  باربادوس

  بلیز
 دومینیكا
  غرینادا
 غویانا

  جامایكا
 سانت كیتس ونیفیس

  سانت لوسیا
  سانت فینسنت وجزر الغرینادین

 ترینیداد وتوباغو
 

  أوقیانوسیا
 )تابعة لنیوزیلندا(جزر كوك 

  كیریباتي
  ناورو

  بابوا غینیا الجدیدة
  ساموا

 جزر سلیمان
 اونغا

 توفالو
 
 
 
 
 

 وجھات نظر عالمیة
تطورات مھمة تجاه االعتراف المتزاید لحقوق إنسان المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي 

تاشویل ایستیرھوزین, أنیكة میركوتیر, یحیى  – ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس في افریقیا
 زادي.

 
 دوغالس سندرس و آنا رافین – آسیا ھذه األیام

 
 2015تقدم مستمر نحو المساوة للمثلیات والمثلیین ومزدوجي التوجھ الجنسي في عام القارة األمریكیة: 

 لوكس رامون میندوز , تامارا أدرینا –
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 فریق أوروبا –إلغا  -2015تسلیط الضوء على التطورت األساسیة والتوجھات في عام أوروبا: 
 
 

المتزایدة والتوجھات ي أوقینوسیا: التطور, التحدیات رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة ف
 آنا براون و أسیكسلس فوالفو. المستقبلیة:
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 2و ھیلین كینیدي  1روث بالداتشینو

 
 مقدمة األمانة العامة لمنظمة إلغا

یشھد اإلصدار الحادي عشر من تقریر رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة زیادة ملحوظة لكمیة 
خ السابقة. باإلضافة أن ھذا التقریر ینظم ھذه المعلومات المعلومات والتحلیالت المقدمة مقارناً مع النس

 بصیغة أكثر وضوح وسھولة للقارئ.
 

سیجد المدافعون عن حقوق اإلنسان والقانونییون والمنظمات غیر الحكومیة والحلفاء باإلضافة إلى 
بالتشریعات التي تمس ت اإلعالم معلومات جوھریة فیما یتعلق الحكومات ووكاالت األمم المتحدة ووكاال

األشخاص بناًء على توجھھم الجنسي ومعلومات إضافیة ومقاالت تزود القارئ بالمحتوى الضروري لفھم 
والوسائل المتاحة لبدأ أو إكمال العملیات التي تؤدي إلى التغییر  أثر ھذه التشریعات على حیاة األشخاص

 حاجة.أینما كانت ال
 

یة وضع كل بلد فیما للمرة األولى، ستتاح مجموعة واسعة من الخرائط والمخططات البیانیة لتسھیل رؤ
یتعلق بالتشریعات المتعلقة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ولیتم أیضاً المقارنة بین البلدان. 

، في حین التقدم (والتراجع) خالل السنواتالمكن المبالغة بأھمیة ھذه األدوات بحیث أنھا تسمح بقیاس 
 تكشف المقارنة تعسف القوانین في إضھاد األفراد على أساس توجھاتھم الجنسیة.

 
حول المثلیین والمثلیات  ILGA-RIWI 2016ستجد نتائج جزئیة لالستبیان العالمي للمرة األولى أیضاً 

(شركة إعالمیة  Logoیي الجنس بالتعاون مع وثنائومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة 
معنیة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة مقرھا الوالیات المتحدة 

بلداُ بیانات (جزء من ھذه البیانات مذكور في ھذا اإلصدار عن  65المنفذ في . نتج عن االستبیان األمریكیة)
 رؤیة ما إذا كان كل تشریع یحظى بتأید الرأي العام في بلد ما. تسمح لنا ببلداً)  17

. من المھم بمكان اإلشارة إلى الطابع 2016سیتم طرح مزید من التحلیل حول ھذا االستبیان خالل عام 
 الكندیة لتحلیل البیانات. RIWIوعود الفضل لذلك إلى تكنلوجیا شركة  اإلبتكاري للمنھجیة المتبعة

لكل بلد كما عشوائیة صالحة إحصائیاً  سكانیة الحصول على عینات خالل ھذه التكنلوجیااستطعنا من 
من الصعب عادةً اجراء استبیانات فیما یتعلق بقضایا التوجھ استطعنا الوصول إلى بلدان (كالسعودیة) 

 الجنسي والھویة الجنسانیة.
 

الدولة و االستبیان العالمي حول  م منإن المعلومات المجمعة من تقریر رھاب المثلیة الجنسیة المدعو
وثنائیي ومغایري الھویة الجنسایة  المواقف من األشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي

باإلضافة إلى تقریر جدید حول التشریعات  –واللذان سیستمران في الصدور خالل األعوام القادمة  –الجنس 
تشرین /نوفمبر 28والذي سنعرضھ في مؤتمر إلغا العالمي في بانغوك (ة المتعلقة بمغایري الھویة الجنسانی

للناشطین والمنظمات غیر الحكومیة  ستوفر مجموعة قویة من المؤشرات )كانون األول/دیسمبر 2 –الثاني 
كما تشكل تلك المعلومات والمعرفة أداة والحلفاء لقیاس مدى فعالیة حمالتھم ومبادراتھم خالل السنوات. 

سیحسن حیاة مئات المالیین من  أساسیة لتخطیط عملھم وتعدیلھ للتأكد أن التغیر اإلجتماعي والثقافي المرجو
األشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

  ومتحرري الجنس حول العالم.
 

ع لحیاة وتجارب األشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي بمعالجة بعض جوانب الواقیستمر ھذا المنشور 
، في حین أن مالحظة التحدیات التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس ومتحرري الجنس

                                                 
 (مالطا) ناشطة متحررة الھویة الجنسانیة وباحثة أكادیمیة ذات خبرة واسعة في النشاط واألبحاث المعنیة باألشخاصمن تنوع التوجھ الجنسيروث بالداتشینو 1

وق إنسان مغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس باإلضافة إلى العدالة اإلجتماعیة والھویة الجنسانیة والجنس مع التركیز على ھجرة متحري الجنس وحق
 متعددة الجوانب.

المدیر التنفیذي لمنظمة إیغل كندا لحقوق اإلنسان, المنظمة الكندیة لحقوق إنسان المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري  ھیلین كینیدي 2
 سنة من الخبرة في السیاسة وسمعة حسنة كناشطة ومفاوضة. 20یي الجنس. كناشطة حقوق إنسان متحررة الجنس تمتلك ھیلین الھویة الجنسانیة ثنائ
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واضع األشخاص، یوفر ھذا المنشور تحلیالً قانونیاً مھماً التي یتم مواجھتھا عند محاولة رصد تعقیدات 
 حواجز والمعارك التي التزال بحاجة إلى تخطیھا والكفاح من أجلھا.الیسلط الضوء على 

 
 
 

الذان تنتجھما المعلومات والمعرفة. وكلنا قناعة أن ھذا التقریر سیستمر بتأمین نؤمن بالفعل القوي والمحرر 
 المثلیین والمثلیات ومزدوجيتضھد  األشخاص فرصة للتغییر وتحدي العادات والممارسات التي التزال 

 التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة ثنائیي الجنس حول العالم.
 

، األشخاص الذین عملوا على ھذا التقریر: المؤلف أنغس كارولوأخیراً، نوجھ جزیل الشكر لجمیع 
الذین ساھموا باستمرار ھذا  العاملین في إلغا، المترجمین وجمیع األعضاءالمساھمین في ھذا اإلصدار، 

 التقریر.
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 3مقدمة المؤلف
 

قوانین التجریمیة كقائمة شاملة لل 2006عام رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة  بدأ إصدار تقریر
, في اإلصدار الحادي عشر، 2016بحلول عام  4.حینھا بلداً  92المتعلقة بالممارسات الجنسیة المثلیة في 

القوانین  :كبیرة لجنسي زیادةاكما شھد تنوع القوانیین المتعلقة بالتوجھ  .5بلداً  73تقلص عدد البلدان إلى 
(التجریم)، قوانین معینة تحمینا من األذى والكراھیة (الحمایة)،  ممارساتنا أو تعابیرنا الجنسیةالتي تجرم 

المصورة  باإلضافة إلى الخرائطھذه السنة،  تعترف بنا كأفراد بحاجة إلى عالقات (االعتراف).وقوانین 
تم إنشاء خرائط محددة لكل للوضع القانوني الخاص بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي في العالم 

 في نھایة ھذه التقریر. واحدة من ھذه التصنیفات أنفة الذكر وتم إضافتھم
 

 المساھمون
تعكس إلندماج المتتبعة في ھذا التقریر من سنة إلى سنة تتشارك في كونھا إن غزارة قوانیین الحمایة وا

في كل منطقة) التي یعمل علیھا الناشطون المتبعة  ھانماذجفھذه المقاییس (و حقوق اإلنسان العالمیة. مقاییس
نوني على مستوى التغییر القافي مجال التوجھ الجنسي والھویة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة 

إننا نرى بشكل متزاید قیمة العمل العالمي في األمم المتحدة وكعامل مساعد في بدء حوارات على  والسیاسي.
الناشطین تدعم ھذه اآللیات والقوانین والحلفاء  وبشكل خاص فیما یتعلق بإنھاء التمییز. المستوى العالمي

من خالل اتفاقیات حقوق اإلنسان العالمیة قاموا بھا الساعین إلى مساءلة دولھم عن اإللتزامات التي 
دیانا و ھیلین نوالن ، تقوم كل من ومنتدیات األمم المتحدة األخرى. في المقال األول التالي لھذه المقدمة

من خالل عملھما في إلغا مع الناشطین العاملین في األمم بتقیدم بعض التحلیالت كارولین باردة موسكویرا 
المقدمة، تركزان على خصوصیة اللغة  تعراض الدوري الشامل. من بین المالحظاتو برنامج االسالمتحدة 

تطبیق وتسلیط  إلى الدول والدور الذي یلعبھ النشطاء في مراقبة المتزایدة في التوصیات المقدمة من و
 الضوء على التعابیراإلجتماعیة والقانونیة التمییزیة التي یصادفونھا.

 
ي ھذا المجال، فإن غیاب أو وجود القوانیین ماھو إال جزء واحد من كامل الصورة كما یعلم جمیع العاملین ف

كما ھو موثق في تقریر السنة الماضیة إن الكثیر من المثلیین للجھود المبذولة نحو اإلندماج في مجتمعاتنا. 
 حكام القانونوالمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس یقعون بین أ

كیفیة إنشاء السیاسات والبرامج وتطبیقھا  تؤثر كذلك األمر،  6بتعرضھم للتمییز وبین إقصائھم بعدة طرق.
 على التجارب المعاشة لھؤالء األشخاص.بشكل كبیر 

 
في ھذا العدد عن التداخل والعالقة بین أطر حقوق  لي بادجیتو  أندرو باركتعد مقالة في ھذا الشأن، 

معالجة التحدیات التي المقال أھمیة كال األطر لفھم و ذات أھمیة كبیرة. یناقش اإلنسان وأطر التنمیة البشریة
 یواجھھا األشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

في كل اإلطارین. رؤى ھؤالء المؤلفین  ت. كما یشیر المقال إلى أھمیة المنظمات غیر الحكومیةفي المجتمعا
إعادة التنظیم  )2016-2015ذات قیمة كبیرة ھذا العام خاصة بعد إطالق أھداف التنمیة المستدامة (

 وتخصیص الموارد.المصاحبة لھا 
 

شاركت كل من الغا وعدة منظمات أخرى عالمیة ووطنیة في المراحل ، 2015وفیما یتصل بذلك، في عام 
األولى من المبادرة الجدیدة المقدمة من قبل مكتب األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب المفوض السامي لألمم 

                                                 
ة أنغوس كارول، ماستر في القانون، كاتب ومستشار بحث في مواضیع التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والصفات الجنسیة والمواضیع اإلجتماعی 3

 .ن مع كلیة الحقوق في جامعة كورك، أیرالنداوالقانونیة، بالتعاو
إن موضوع ھذا االستبیان العالمي متعلق بالتوجھ . على الرغم من وجود عدة مراجع في ھذا المستند، فإن القوانین المقتبسة ھنا تخص التوجھ الجنسي 4

والتعابیر الجنسانیة  إن جمع معلومات عن القوانین المتعلقة بالھویة الجنسانیة. الجنسي لجمیع الناس بمن فیھم مغایروا الھویة الجنسانیة وثنائیوا الجنس
 . ھذا المواضیع بحاجة إلى منشورات مستقلة لمناقشة أبعادھا. والصفات الجنسیة یتعدى مجال ھذا االستبیان

ط ى ضد النشاإن دولة مصر ال تجرم تقنیاً السلوك الجنسي المثلي ولكننا أضفناھا إلى قائمة الدول المجرمة ألن الدولة تستخدم قوانیین وتشریعات أخر 5
 .الجنسي المثلي والتعابیر المثلیة

, قاعدة بیانات قوانیین وسیاسات الحقوق الجنسیة الوطنیة مع خرائط عالمیة بیانات محدثة عن عدد واسع من المعاییر SRI، أطلقت 2016نیسان /في أبریل 6

 ualrightsdatabase.org/#page/welcomehttp://sexأنظر 
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وأحد مھندسي التقدم  من مكتب األمم المتحدة اإلنمائيسوكي بیفیرس حیث قام  المتحدة لحقوق اإلنسان.
تطویر مؤشر عالمي لقیاس إندماج المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الحاصل ب
ستشارة وثنائیي الجنس بإعطاء لمحة عن أخر المستجدات حتى اللحظة وقام بوصف عملیة اإلالجنسانیة 

 الشاملة المتبعة ومجاالت األولویة المعرفة.
 

قامت  المیة" من قبل مجموعة من الكتاب من مختلف أصقاع العالم.ھذا العام، تم كتابة فقرة "وجھات نظر ع
من مركز جنوب أفریقیا للتقاضي بتقدیم نظرة عامة عن أنیكا میركوتیر و  تاشویل إیستیرویزنكل من 

النجاح الكبیر للتقاضي في الوضع في جنوب الصحراء الكبرى في إفریقیا خالل العام الماضي, حیث وصفتا 
شبكة  یحیى زاديكما قام  وبوتسوانا وزامبیا وأشارتا إلى النزعة الرجعیة في بعض البلدان األخرى.كینیا 

في بعض  لقضایا الجنس والجنسانیة في الجزائر بعرض وحشیة التعامل مع النشاط الجنسي المثليمنطقتنا 
 تونس.أجزاء شمال أفریقیا باإلضافة إلى بعض الفعالیات اإلیجابیة كتسجیل "شمس" في 

 
 Arus Pelangiمن منظمة  آنا أرافینفي بانغوك، تایلندا و  دوغالس ساندرسكما قام كل من البروفیسور 

عن الدول في وسط  ممن ضمن مالحظاتھ في جاكرتا بتقدیم نظرة عامة عن الوضع في آسیا ھذا العام.
قاموا بتوصیف الوضع الحالي في أندونیسیا بتفصیل أكثر وقاموا بمناقشة بعض الحقائق  وشرق آسیا

عضو ، فادي صالح قامكما  ة والقانونیة حیث ظھرت نقاشات ضد التمییز العام الماضي.والبیئات اإلجتماعی
اجھھا ھیئة شبكة منطقتنا بوصف بعض التطورات في لبنان وعمان وحاالت اإلضطھاد الشنیعة التي یو

الكثیر من األشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي 
 والتي تدفعھم للھرب في سوریا والعراق.الجنس 

 
لوس أنجلوس لوكاس  في معھد ویلیامز التابع لجامعة كالیفورنیاالباحث القانوني األرجنتیني قدم كل من 

عضو البرلمان األول مغایر الھویة الجنسانیة والباحث القانوني الفینزویلي تامارا أدرینا و رامون میندوز
. ركز الباحثان على الدور الذي لعبتھ نظرة عامة عن الوضع في القارة األمریكیة لھذا اإلصدار

شخاص معالجة العنف ضد األعلى  األستراتیجیات المحلیة والوطنیة والمناطقیة في تمتین تركیز الدول
والحاجة إلى تأمین الحقوق  المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة

 اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة بما فیھا عدم التمییز والوصول إلى العدالة والحقوق العائلیة.
 

بشكل جمعي لتزویدھم بنظرة عامة عن التطورات في أوروبا خالل العام فریق إلغا أوروبا یوجھ الشكر إلى 
 المنصرم. 

 
إسیكیلي قانون حقوق اإلنسان و مدیرة النشاطات واإلستراتیجیات القانونیة في مركز  آنا براونكما قامت 

حیث قامتا  ار.األخیرة في ھذا اإلصد باإلسھام بالنظرة العامة المدیر التنفیذي لمؤسسة رینبو براید فوالفو
اإلیجابیة المتزایدة في معظم دول أوقیانوسیا: في الدول المجرمة ھناك بعض الحوارات بشرح البیئة 

فیما یتعلق بطالبي اللجوء  . ولكن ھناك بعض الظروف السلبیة الجاریة في بعض الدولاإلیجابیة والمبادرات
 على أساس التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة.

 
 ھذا اإلصدار

للدول المجرمة بعض العناصر الجدیدة والتي تخدم لإلشارة إلة  73في ھذا اإلصدار، یرافق اإلدخاالت الـ
فیما یتعلق بالتوجھ الجنسي. حیث تم  في المناطق التي تشھد نشاط المضمون القانوني واإلجتماعي الحالي

والمصطلحات القانونیة الدقیقة وحضور جمع المعلومات الخاصة بمؤسسات حقوق اإلنسان واإلعتقاالت 
باإلضافة إلى بعض البیانات العامة الجدیدة (المستمدة من إلغا) في ھذه ھذه الدول في آلیات األمم المتحدة 

 الصفحات.
 

األعضاء في المعنیة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والصفات الجنسیة منظمة  1200باإلضافة إلى ال
ً إلغا، صمم ھذا  للباحثین والمدافعین عن حقوق اإلنسان والھیئات  التقریر لیشكل مرجعاً دقیقاً ومضمونا

 والمؤسسات والحلفاء.
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 )NRHIوطني لحقوق اإلنسان (معھد 
مجال عملیھ األساسي لإلشارة إلى  التوجھ الجنسي فيیتضمن وطني لحقوق اإلنسان المعھد  وجودسواء 

أشكال متعددة ودرجات بالمعھد الوطني لحقوق اإلنسان  یؤثرحیث  عدم التمییز والمساواة في كل بلد.
سیاسات المحلیة والمنظمات على الدول. ولكنھ بشكل عام یعمل كجسر بین المجتمع المدني وال متفاوتة

 الحلیفة واآللیات المحلیة والعالمیة وتأثیراتھا كحوامل للمعاییر في الدول.
 

 التطبیقات الحدیثة لقانون العقوبات
واقع اإلعتقال والمالحقات القضائیة في المشار إلیھ في مدخول كل بلد في ھذا اإلصدار إن العامل الثاني 

 یشیر ھذا األمر إلى التطبیق الفعلي للقانون لترھیب و كبت األقلیات الجنسیةالسنوات الثالث الماضیة. 
. وغالبا ما تتم االعتقاالت من قبل الشرطة من أجل وجود مثل ھذا القانونبالدور الذي یلعبھ  االقراروبالتالي 

الجنس من األفراد المعرضین للخطر وال تؤدي إلى  اإلكراه على ممارسةرشاوى أو  الحصول على
 مالحقات قضائیة.

 
 المصطلحات القانونیة الدقیقة

الفعلي المستخدم  قمنا بتدوین المصطلح مھا قانون ماركثر سھولة بین ما األمور التي یجللمقارنة بشكل أ
 .فعل قوم لوط" ألخ و"الترویج لقیم غیر أعتیادیة"، " أو أخالقیة)("فعل منافي للطبیعة"، "اللواط"، "

ریر المتزایدة عن قضایا المثلیین والمثلیات اقاستخدام مصطلحات أكثر دقة في التسیكون فعاالً أكثر 
ونشر المصطلحات عن وثنائیي الجنس حول العالم  ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة

التوجھ الجنسي (الالمثلیة الجنسیة) والھویة الجنسانیة (ال مغایري الھویة الجنسانیة) والصفات الجنسیة(ال 
 ثنائیي الجنس).

میة للقوانین المتعلقة بالتوجھ الجنسي في بدایة كل مقالة مناطقیة في فقرة النظرة العالھنالك جدول مناطقي 
 لھذا اإلصدار. وبقیت الصفحات األخیرة لخرائط التجریم والحمایة واإلعتراف.

 
 ھیئات المعاھدات واالستعراض الدوري الشامل

المعمول بھا من قبل الناشطین في ھذه القضایا اللغویة مھمة في العمل مع اآللیات الدولیة تعد بشكل متصل، 
في مدخالت الدول المجرمة وخالل تم التركیز  والصفات الجنسیة.مجال التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة 

على الكیفیة التي حثت بھا معاھدات األمم المتحدة فیما یتعلق بقضایا التوجھ الجنسي في العامین ھذا التقریر 
المقترحة في االستعراض  كما تتضمن ھذه المدخالت معلومات حول استجابة الدول للتوصیات الماضیین.

حیث تعد مع مساعدة الدول الحلیفة ذات فائدة للناشطین في مجال التوجھ الدولي في دورتھ األولى والثانیة. 
الذین یناقشون مع حكومات دولھم التعامل معوضع حقوق الجنسي والھویة الجنسانیة والصفات الجنسیة 

ل المتعلقة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي في بلدانھم وبالتالي تسھیل عرض القضایاإلنسان 
 ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس.

 
حول المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة  ILGA-RIWI 2016استبیان 

 Logoالجنسانیة وثنائیي الجنس مع 
 التوجھ العام نحو حول باالستبیان العالمي السنويإن العنصر األخیر الجدید في ھذا اإلصدار مرتبط 

فیما المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس  7األشخاص
 یتعلق بقضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والصفات الجنسیة والذي بدأتھ إلغا ھذا العام.

دولة  53ام (تخطط إلغا الستبیان جمیع الدول) وتم الحصول على معلومات من دولھ ھذا الع 65تم استبیان 
في  2في أوروبا، و 12في أمریكا،  15في آسیا،  15دول في إفریقیا،  9 –وقت كتابھ ھذا التقریر  منھم

  Logo.9وشركة  RIWIیشارك في ھذا االستبیان كل من شركة البیانات الكندیة  8أوقیانوسیا.

                                                 
See . RIWI 2016 Global Attitudes Survey on LGBTI People in partnership with Logo-ILGAعنوان االستبیان:  7

www.ilga.org 
التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والصفات الجنسیة. كما أن ھناك سؤال فرعي حول التوجھ العام حول قضایا  26یحتوي االستبیان على  8

خمس ملفات لالستجابة والتي تسمح بتصنیف البیانات وفق التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والصفات الجنسیة والمجموعة العمریة 

http://www.ilga.org/
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. 1للحصول على التوجھ العام: تم الحصول على البیانات حول الدول المجرمة عن طریق طرح ثالث أسئلة 
ھل یجب تجریم كون الشخص مثلي, أو مثلیة أو مزدوج التوجھ الجنسي أومغایر الھویة الجنسانیة أو ثنائي 

 ن أو مثلیات؟.ماشعورك إن كان جیرانك مثلیی3ھل الرغبة المثلیة ظاھرة غربیة. .2الجنس. 
. ستنشر إلغا وبعض استجابة ھذه البلدان تم عرض البیانات الكمیة دون أي تعلیق كي یتمكن القارئ من تقییم

 .2016واسعة من ھذا االستبیان في عام  الشركاء رؤى
 

 2016-2015تطورات قانونیة في عامي 
المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المعنیة و من خالل القنوات البحثیة اإلعتیادیة للتحقق مع األفراد

وبالتحقق من المجالت القانونیة للدول نستطیع البقاء على إطالع دائم بأخر والمصادر المؤسساتیة 
المدرجة في المخططات في فقرة "نظرة عالمیة" و "الدول  المستجدات فیما یتعلق بالتطورات القانونیة

فیما یتعلق تجد اإلشارة إلى أننا في بحث دائم ومستمر عن تصنیفات أكثر دقة المجرمة"  في ھذا التقریر. 
من أكثر الدول  ةواحد مصر والتي تعتبر أشرنا إلىبالقوانیین المتعلقة بالتوجھ الجنسي. على سبیل المثال، 

وتجاه الجنس عدوانیة تجاه المثلیین والمثلیات وزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي 
 .دون تجریم قانوني لھاالعالقات الجنسیة المثلیة 

 
دول عضو في األمم المتحدة حیث الیوجد فیھا قوانین جزائیة تجاه  121، ھناك 2016حزیران /في یونیو

دولة تم  73كما ھناك دولتان غیر أعضاء في األمم المتحدة). كما ھناك النشاط الجنسي المثلي التوافقي (
الیوجد فیھا قوانین تجریمیة أو فیھا أنظمیة  دول مجرمة: تجد اإلشارة إلى أن بعض ھذه الدولتصنیفھا م

دولة من تلك  45. كما أشرنا إلى رجعیة (كمصر وقطر والعراق) حیث تحظر ھكذا عالقات بشكل كلي
حیث یطبق القانون على الرجال  في أقوانوسیا) 2في أمریكا و 6في أسیا,  13في أفریقیا,  24الدول (

دولة  16رشد متساوي, بینما ال دولة (بمن فیھم مصر) حیث فیھا سن 105والنساء على حد سواء. أدرجنا 
نص القانون على اعتبار النشاط الجنسي المثلي بین أفرد  2015. في تشیلي عامالرشد عتبة سنیختلف فیھا 

 عاما. 14اطات الجنسیة األخرى اعتصاباً تحت سن اعتبر النشعاما اغتصاباً بینما  18تحت سن 
 

 فیما یتعلق بعقوبة اإلعدام، قمنا بإجراء ثالث تغیرات على قائمة ھذا العام. وصلنا إلستنتاج أن عقوبة
اإلعدام في موریتانیا "لألفعال المنافیة للطبیعة مع شخص من نفس الجنس" لم تطبق منذ عدة سنین. كما أن 

على تطبیق عقوبة  والتوجد أي إشارة  2014لم تطبق الطور الثالثمن قانون عقوبات عام  بوناي دار السالم
). على الرغم من اإلعدام (على ممارسة اللواط والذي یتضمن العالقات الوفاقیة بین األفراد من نفس الجنس

تحت قانون الشریعة یبقى اإلحتمال  لم تطبق عقوبة اإلعدام من المفھوم أن دولة اإلمارات العربیةذلك، 
إن عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة والتي تطبق عقوبة  اسیر الحالیة في اإلمارات.وارداً تحت التف

عقوبة اإلعدام على كامل اراضي الدولة، : أربع دول تطبق 13اإلعدام على السلوك الجنسي المثلي یبلغ 
ات، و خمس دول ال تنفذ عقوبة اإلعدام ودولتین تطبق اإلعدام من دولتان تطبق العقوبة في بعض المقاطع

 قبل أطراف غیر تابعة للدولة.
 

في العام الماضي أدخلنا أربع دول فقط ضمن فئة "قوانین الدعایة"، واحدة منھا كانت الجزائر التي عدلت 
م باحثون في منظمة تحرك لتشمل المنشورات التي تشكل "خرقا للحیاء". قد 2014قانونھا الجنائي في عام 

دولة أخرى في شمال أفریقیا  13) لنا معلومات عن OutRight Action Internationalاآلن الدولیة (
المثلیة الجنسیة و الترویج العام أو التعبیر عن  اتنشاطط، حیث تستھدف قوانین مماثلة والشرق األوس

 أصبح تطبیقة الرقمیة في ھذه األجزاء من العالم، مع ارتفاع في استخدام األجھزمغایرة الھویة الجنسانیة.
  .أكثر شراً ھذه القوانین 

نشھد مرة أخرى ارتفاعا في مقترحات العتمادھا: في مرحلة متقدمة في فیما یتعلق "بقوانیین الدعایة" 

                                                                                                                                                 
لة: بعض الدول لم تصل لعتبة المشاركة بینما دو 64مشارك. تم استبیان  3200و  700والمنطقة. تراوح حجم العینات بین البلدان بین 

 بعض البلدان التزال في طور جمع البیانات وقت كتابة ھذا التقریر.
9Logo   عالمة تجاریة رائدة ترفیھیة مستوحاة من مجتمع المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة تعكس

 Viacom’s Music & Entertainment Group جزء من Logoون ووسائل التواصل األخرى. الوجھ اإلبداعي من خالل التلفزی
including VH1, MTV, MTV2, Comedy Central and Spike . 
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 في كازاخستان، أوكرانیا، روسیا البیضاء وبلغاریا والتفیا. 2016قیرغیزستان، ویثار بقوة في عام 
 

الحمایة من التمییو في أماكن العمل أھمیة كبرى ألوالئك الذین یحمیھم ھذا القانون: السماح لیس إن لقوانین 
دولة عضو في األمم  71فقط بدخل مستقل أساسي بل أیضاً القدرة على اإلذدھار في العمل. ھذا العام أدرجنا 

 دولة تحتوي 13ك األمر نرى أن ھناك باإلضافة إلى تایوان وكوسوفو تؤمن ھكذا حمایة. كذلالمتحدة 
 الحمایة من التمییز على أساس التوجھ الجنسي.دساتیرھا على نصوص صریحة تخص 

 
یمكن أن تكون في مجال التعلیم أو الصحة أو  -أحكام أخرى  لتغطیةفتحنا فئة أخرى بشأن عدم التمییز 

تطبیق  تتضمنھا أكثر، وأن ھذه الفئة یمكن أن ندرك أن ھذه الفئة یمكن تعبئت وقوانین عدم التمییز العامة. 
دولة في ھذه الفئة. وفیما یتعلق  39 أشرنا إلىأحكام عدم التمییز. ب فیما یتعلقفي  القانون اإلداري أو المحلي

 كذاھ تطبق 2016دولة على التوالي في عام  36و  40بجرائم الكراھیة والتحریض على الكراھیة ندرج 
 حمایة.

 
بعد سنوات من التقاضي و دولة في العالم تعترف وتوفر الزواج المثلي. الوالیات المتحدة 22یا یوجد حال

ھذه  . وتشمل2015حكم المحكمة العلیا في یونیو حزیران عام ذلك عن طریق  تعلى مستوى الدولة، حقق
من خالل مسار  يتطبقات الزواجالمثل في كلتا الحالتین ماالبرازیل والمكسیك في ھذه الطبعة ألنھ القائمة

تلك الدول.  الیونان وقبرص على حد سواء  ممكن الزواج في معظم المحافظات فيمن ال حیث قانوني واحد
حیز التنفیذ في بدایة عام  2014قانون في ، واستونیا 2015في عام  المدنیة شراكةقوبة للتشریعات  أقرتا

لومبیا والبرتغال . كودولة 25المدني إلى شراكة بال. وبذلك یرتفع عدد الدول مع بعض االعتراف 2016
دولة من الدول  26ونجد ھناك حالیا  2016و  2015في عام  على حد سواء مررت قوانین التبني المشترك

 التبني. التي توفر
 

ساھم في ھذا التقریر وتخص بالذكر: روناتو زابادیني، وأخیراً توجھ إلغا جزیل الشكر واإلمتنان لكل من 
ناتالیا فولتشكوفا، أندریھ دي بلیسیس من إلغا، جورج روبوثام (مستشار)، كیفن شوماخر من منظمة تحرك 

جیلو، جینا فینوس و تیا براون من منظمة ھیومان دیغنیتي ترست، كلیر ھاوس، إدغار ترواآلن الدولیة، 
 روي بیترسون.

 Stonewall, UK, the یھابشكل كبیر بمن فیھم المتطوعون ود اإلشادة بالمصادر التي اعتمدنا علكما نو
Kaleidoscope Trust’s publication Speaking Out, ARC-International online 

resources، Erasing 76 Crimes news resource (Colin Stewart), and the database of 
UPR-info ،Professors Robert Wintemute (King’s College, UK) and Kees Waaldijk 

(Grotius Centre, Leiden). 
 .نخص بالشكر رینیھ راموس على كتابة وتصمیم ھذا التقریر

كما نشكر المترجمین على مجھودھم التطوعي لترجمة ھذا التقریر إلى اللغات اإلسبانیة والفرنسیة والعربیة 
 والصینیة.

 
والمحدث من  وكتابة ھذا اإلصدار من التقریر من قبل أنغوس كارول. وھو التقریر الحادي عشرتم بحث 

ومن قبل إیدي بروس جونز و  2010و  2006التقریر األصلي الذي كتب من قبل دانییل أوتوسن بین عامي 
بین عامي  ومنقبل لوكاس باولي و جینغشو تزو 2012و من قبل لوكاس باولي في  2011لوكاس باولي عام 

 .2015ومن قبل أنغوس كارول ولوكاس باولي في عام  2014و  2013
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ilga.org/


2016تموز  –یونیو  –رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة   
 www.ilga.org - إلغا 

 

 
 11و دیانا كارولینا باردو موسكیرا 10ھیلین نوالن

 
 التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والخصائص الجنسیة في األمم المتحدة

 
غالبا ما یركز عمل حقوق إنسان المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة 

وثنائیي الجنس في األمم المتحدة على النظام السیاسي: مجلس حقوق اإلنسان، حیث تصوت الحكومات على 
 فیما یتعلقعضھا البعض الدول ب حیث تراجعالقضایا التي تھم العالم، أو االستعراض الدوري الشامل 

ھذه  إطار بة حقوق اإلنسان خارجاقرملنسان. ومع ذلك، ھناك نظام كامل ھا في مجال حقوق اإلتسجالب
لمستقلة التي ترصد امتثال الدول األجھزة ا -لمدة نصف قرن: ھیئات معاھدات األمم المتحدة  اتالحكوم

 لمعاھدات القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 

 نشأة بموجب معاھداتالھیئات الم
برنامج لالنخراط بشكل أفضل مع ھذه الھیئات وتم جمع المعلومات عن عملھم  إلغا، أطلقت 2015منذ مایو 
والخصائص الجنسیة  الجنسانيیة والتعبیر انالجنسي والھویة الجنس شمول قضایا التوجھلضمان 

)SOGIESC(  المثلیین والمثلیات ومزدوجي  مجتمعحیثما كان ذلك مناسبا. من خالل مساعدة إشراك
نظرة ثاقبة على نھج سبع  المدني. حیث اكتسبنا التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

 لجان:
 )CESCR( لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة• 
 )HRCeeلجنة حقوق اإلنسان (• 
 )CEDAWالمرأة (اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد • 
 )CRCلجنة حقوق الطفل (• 
 )CATلجنة مناھضة التعذیب (• 
 )CERD( لجنة القضاء على التمییز العنصري• 
 ).CRPDلجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (• 
 

: تقاریر المجتمع المدني (تقاریر 2015و  2014،  ستنشر إلغا مراجعة لوثائق عامي 2016الحقاً عام 
ھیئات المعاھدات الختامیة (التوصیات الخاصة بكل بلد)، وكذلك من التعلیقات العامة الظل)، مالحظات 

 (تفسیر المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان ) واالتصاالت الفردیة (القضایا المرفوعة من قبل األفراد).
علیقات العامة، ثم عن االتجاھات واللغة في المالحظات والت األوسع: أوال قسملعمل لھي معاینة  قالال إن ھذا

ول على جد قضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والصفات الجنسیة إضافةاالعتبارات حول كیفیة 
 ، وأخیرا عدد قلیل من اإلنجازات.األعمال، تلیھا بعض المالحظات

  
ات ومزدوجي في القیام بذلك، ندرك نحن أن عمل األمم المتحدة مفید فقط على حیاة الناس المثلیین والمثلی

التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس إذا ما نفذت توصیات اللجان فعال في الدول 
التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة  الناشطین المحلیین في مجالالمعنیة، وھذا یمكن أن یتم إذا تم تجھیز 

بالمعرفة والمھارات الالزمة للقیام بذلك. ونحن نأمل أن تكون ھذه  بیر الجنسانیة والصفات الجنسیةاوالتع
 في ذلك. مساعدة آداةالمادة 

 
 2015-2014التطورات في 

التي و على مستوى الدول، كان ھناك زیادة عامة في عدد من االستعراضات 2015و  2014بین عامي 
لجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر التوجھ االتي تحتوي على قضایا  الختامیة أسفرت عن المالحظات

خمس  ضمن. زیادة في نسبة من التوصیات ذات الصلة 12٪46إلى ٪ 34: من الجنسانیة والصفات الجنسیة
                                                 

 ھلین نوالن موظفة برنامج األمم المتحدة في إلغا والمسؤولة عن برنامج الھیئات 10
 المتحدة في إلغا والمسؤولة عن برنامج االستعراض الدوري الشاملدیانا كارولین باردو موسكویرا موظفة برنامج األمم  11
التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات ازداد العدد اإلجمالي للمالحظات المتعلقة ب 2015إلى  2014من عام  12
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) ولجنة القضاء على التمییز ضد HRCee، على الرغم من أن لجنة حقوق اإلنسان (13سبعة من أصللجان
 ) على حد سواء شھدت انخفاضا طفیفا.CEDAWالمرأة (

 
 ضمن ھذه المالحظات الختامیة، كان ھناك أیضا زیادة كبیرة في عدد اإلشارات إلى األشخاص ثنائیي

ھذه اإلشارات كانت . وتجدر اإلشارة إلى أن ثمانیة فقط من 2015في عام  31إلى  2014في  7: من الجنس
لمثلیین والمثلیات ا تحت مصطلحتم طیھا  اإلشارات باقيأنا ، محددة بشكل مخصوص إلى ثنائیي الجنس

وھكذا،  .)2014 في(كما كانوا جمیعا  ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
لألشخاص المثلیین  المالحظات الختامیة إطار ثنائیي الجنس فياألشخاص  لتضمینیبدو أن اللجان منفتحة 

، إال أنھا كانت أقل نشاطا  والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
 .لخاصة التي تواجھھا ھذه الفئة بالتحدیدفي دراسة التحدیات ا

 
المستخدمة من قبل  المصطلحاتتغییر نسبة الفترة ھي زیادة  تلك مثیرة لالھتمام خاللال إحدى المالحظات

. ھذا، بطبیعة الحال، یدل على فھم SOGIبدال من  SOGII ، وLGBTبدالً من  LGBTI: أعضاء اللجان
مختلف ب، فضال عن إجراء تحسینات في الرؤیة واالھتمام فیما یتجاوز فقط التوجھ الجنسيأعمق للتنوع 

نسبة استخدام انخفضت  بشكل مشابھالخلط بین القضایا.  مشكالتقطاعات السكان، لكنھ یأتي أیضا مع 
، كما األمر بالنسبة لمصطلح 14خالل السنتین الماضیتین "transsexuality" و "transsexual"  مصطلح

"homosexual" و "homosexuality"15. 
 

للغة والتعابیر التي قدمھا المجتمع المدني إلى حد ما. ومع ذلك، في لاللجان  عكس أدلة على كما الحظنا
والجنس تنوع الجنسانیة المصطلحات المستخدمة لوصف العامین الماضیین، لم تستخدم اللجان أي من 

في تایالند  Kateoyوالخصائص الجنسیة التي توجد في اللغات المحلیة في البلدان التي تم استعراضھا، مثل 
في الھند. وعالوة على ذلك، في بعض الحاالت، قد تكون المشكلة عدم وجود تفاھم أو حساسیة  Hijraأو 

 مسؤولة عن صیاغة المالحظات الختامیة.ال اللجانبین أعضاء 
 

وھناك جانب آخر یجب أن یسلط علیھ الضوء أن المصطلحات في مجتمعات المثلیین والمثلیات ومزدوجي 
بینما سرعة مالحقة ھذه اللجان في تطور مستمر،  یة الجنسانیة وثنائیي الجنسالتوجھ الجنسي ومغایري الھو

. على سبیل المثال، اتفاقیة حقوق الطفل ھي ھیئة المعاھدة الوحیدة التي استخدمت لھذه التغیرات أبطأ
اللجان مع كمیات ھائلة من  د فقط. لكن، وكما تتعاملواح موضعوفي  -مصطلح "الخصائص الجنسیة" 

یجب  نعكس مرة أخرى إلى العالم في المالحظات الختامیة،ت ھذه المصطلحاتطلحات، للتأكد من أن المص
 أفراد قد الیكونوانعمل مع  ناأنواإلدراك  ھذه القیود االعتبارفي األخذ حقوق اإلنسان المدافعین عن  على

 16. والصفات الجنسیةالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة خبراء في مصطلحات 
 

من حیث التعلیقات العامة (لمحات عامة واسعة على جوانب محددة من اختصاص لجنة) أنتجت في عام 
، كل شریط واحد ھیئة المعاھدة التي نشرت أو أنتجت مسودات الواردة إشارة إلى األشخاص المثلیین 2015

تة جعلت ھذا یذكر. كان إیجابیا للغایة ، ومع ذلك، وھما فقط من س2014. في عام SOGIESCأو القضایا 
باللغة عدم التمییز القیاسیة أو  SOGIESCأن نرى أن الھیئات المنشأة بموجب معاھدات وبما في ذلك 

التعرف على األشخاص المثلیین كمجموعات التي قد تكون في أوضاع ھشة للغایة. كما التعلیقات العامة ھي 
یتم استخدامھا، على سبیل المثال، في البلدان التي لم تلقى توصیات المستندات التي لدیھا أغراض عامة، 

SOGIESC .في استعراضاتھا 
 

 موازنة المتغیرات

                                                                                                                                                 
 ).145إلى  122) كما ازداد عدد المرجعات (من 66إلى  41(من   الجنسیة

 ) زادت أكثر من الضعفCESCR( جنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةللبالنسبة  13
 من تسع مرجعات إلى ثالث. 14
15CESCR, HRCee, CEDAW  وCRC.  
162 October 2015 –Session, 14 September  th, at para. 25, 705-CRC/C/CHL/CO/4,   
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لھذه الھیئات یعد أمراً أقل تعقیداً من البحث في سبب كون إن رصد اإلتجاھات والمناھج والتوجھات 
متضمنة أو  الجنسانیة والصفات الجنسیة التوصیات المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر

 غیر متضمنة في مراجعات البلدان. 
ھناك الكثیر من المتغیرات التي تلعب دوراً في دفع اللجان لمناقشة موضوع ما، بما في ذلك نوع المعلومات 

ایا حقوق لمختلف قض المقدمة وتوقیت تقدیم ھذه المعلومات والمشاركة في جلسات المناقشة واألھمیة النسبیة
 اإلنسان األخرى وآراء وتوجھات أعضاء ھذه اللجان.

 
وجود عدد كبیر من توصیات المجتمع المدني التي تذكر األشخاص المثلیین والمثلیات  معوأخیراً, 

إال أن الكثیر منھم قد یغفل عن بحث  ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
وكما أن ھذه اللجان تستلم عادةً كماً كبیراً من المعلومات حول طیف واسع من قضایا ھذه القضایا بالتفصیل. 

التي تشیر إلى قضایا التوجھ الجنسي والھویة حقوق اإلنسان في كل بلد قد یغفلوا عن بعض المعلومات 
 والصفات الجنسیة.الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة 

 
قضیة متعلقة بااللتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة  لجنةمن غیر المعتاد أن تناقش أي 

قامت لجنة حقوق  2014على سبیل المثال في عام  دون استالم معلومات في ھذا الشأن: والصفات الجنسیة
أنھا استلمت  الطفل بإصدار مالحظات ختامیة عن المجر وقرقیزستان والبرتغال وروسیا وفینزویال

ال یعلم المراقبون بالضرورة  معلومات متعلقة بھذا الشأن من المجتمع المدني في قرقیزستان وروسیا فقط.
اإلشارة إلیھا اء اللجان ومن المرجح أن یتم السؤال عن المواضیع التي تم ما المعلومات التي یستلمھا أعض

أحیانا تكون ھذه رسمیاً أو بشكل غیر رسمي والتي تمتلم العدید من المصادر المختلفة للمعلومات. 
وأحیاتا الیكون ھناك سجالت المعلومات سریة (من وكاالت األمم المتحدة أو توصیات المجتمع المدني) 

 الجلسات الرسمیة.للجلسات غیر الرسمیة التي یعقدونھا خالل 
 

. على سبیل المثال، إذا لم تثر لجنة التقدیمتوقیت ھذا العمل ھو  بحث متغیراتوالمسألة األساسیة الثانیة في 
مراجعة)، فمن موعد الولة قبل اللجنة إلى الد التي ترسلھاحقوق اإلنسان موضوع في قائمة المسائل (األسئلة 

المستبعد جدا أن ھذا الموضوع سیتم بحثھ في جلسات الحقة. ومن األمثلة على ذلك استعراض كندا من قبل 
المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ  حقوق إنسانعن ، حیث قدم مدافع 2015لجنة حقوق اإلنسان في عام 

أطلع أعضاء والمعلومات في وقت مبكر من الجلسة  لجنسالجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي ا
المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة  القضایا إلىشر تاللجنة وحضر االستعراض، ولكن ھیئة المعاھدة لم 

كما تجد  قدم عرضھ على قائمة القضایا.ی المدافع لم ألن الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة
الھیئات المنشأة بموجب معاھدات أخرى أكثر مرونة في ھذا السیاق، ولكن أفضل ممارسة اإلشارة إلى أن 

قبل التوجھ إلى مسائلة معلومات في البدایة لتشكیل قائمة القضایا الللمدافعین عن حقوق اإلنسان ھو تقدیم 
   ، ثم مرة أخرى في الوقت المناسب للدورة حیث یتم عقد استعراضھا.الدولة المعنیة

 
توقیت، قد ال تكون التقدیم معلومات خطیة ، مھما كان إن توقیت: ھو  في بحث المتغیراتالعتبار الثالث ا

المتعلقة بااللتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة المواضیع اللجان ستثیر كافیة لضمان أن 
المثلیین والمثلیات األشخاص  . األسلوب األكثر فعالیة للحصول على توصیة بشأنوالصفات الجنسیة

، ھو حضور الجلسات بشكل شخصي ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
شخصیة والمعلومات الشھادات ال إنوتقدیم المعلومات إلى اللجنة في اجتماعات رسمیة وغیر رسمیة.

الواردة مباشرة من أولئك الذین یعملون على أرض الواقع تحمل وزنا كبیرا مع الھیئات المنشأة بموجب 
غیر مألوفة  قد تكونأعمق معلومات معاھدات. واالھم من ذلك من خالل تساؤالتھم، یكتسب أعضاء اللجنة 

 خارج نطاق خبرتھم. أو
 

عدم انفتاح بعض غیرات التي یواجھھا المدافعون عن حقوق اإلنسان ھو بالمتالمالحظة األخیرة المتعلقة 
 أعضاء اللجان على قضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة

والتي تبنع غالباً من جھل بالقضایا المتعلقة بااللمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة 
 ولھذا یعد من المھم بمكان العمل نحو التوعیة والتواصل مع ھذه اللجان..  الجنسانیة وثنائیي الجنس
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وما على المجتمع المدني المثلي سوى أخذ ھذه  إن اإلنخراط في العمل مع الھیئات یعد فناً أكثر من كونھ علم

 العوامل جمیعھا بعین اإلعتبار ومحاولة تحسین الفرص قد اإلمكان.
 

 فرص المشاركة
وقد أظھرت اللجان بعض الحساسیة تجاه عدد من القضایا ذات األھمیة للمدافعین عن حقوق إنسان المثلیین، 

والتي ال تزال تتطلب مزید من اإلسھاب: األطفال المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري 
یجب أن األسرة، على سبیل المثال. دامة وتنوع ، أھداف التنتمیة المست الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

المجتمع المدني من ھذه الفرص، وأیضا زیادة استخدام األدوات المتاحة األخرى، مثل االتصاالت یستفید 
الفردیة، والتأثیر على مضمون التعلیقات العامة، وباستخدام اثنین من اللجان األخرى، القضاء على التمییز 

المنفتحة على قضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر ص ذوي اإلعاقة، العنصري وحقوق األشخا
  . الجنسانیة والصفات الجنسیة

 
اإلجتماعیة والثقافیة التابعة لألمم المتحدة و لجنة الحقوق اإلقتصادیة و CRCحقوق الطفل  لجنةإن 

CESCR  یمیلون بشكل أیجابي لتفحص مجال التوصیات المتعلقة بإلغاء التمییز ضد األطفال المثلیین
كما تشجع  بشكل خاص. والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

الجنسي  على تلقي المعلومات المتعلقة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ CRCلجنة حقوق الطفل 
لمراجعات البلدان كما أظھرت إرداة لتفحص التحدیات المحددة  ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

خالل الجلسات. من األمثلیة المثیرة المناقشة المتعلقة  التي یواجھھا مغایروا الھویة الجنسانیة وثنائیوا الجنس
تشرین /الحق بالھویة في مراجعة تشیلي في أوكتوبر في سیاق بالوصول إلى اإلعتراف القانوني بالجنسانیة

في وقت سابق ھذا العام إلى منع جمیع العالجات والعملیات الجراحیة غیر  كما دعت اللجنة 201517األول 
 .18تفحصھا لسویسراالضروریة على األطفال والرضع ولحمایة "السالمة الجسدیة وتحدید المصیر" في 

 
 قضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیةمن الفرص األخرى لتعمیق 

حیث أقر أعضاء األمم  .2030طویر المستدام لعام في نظام حقوق اإلنسان في االمم المتحدة ھومخطط الت
لمتحدة, م امراقبة اإلنجازات المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة ستطبق عن طریق آلیات األمالمتحدة أن 

 حیث تعد ھذه اللجان واحدة من أحسن الطرق لتنفیذ ھذا األمر.
 

یمكن أن تستفید أیضا من مزید من االھتمام من قبل المدافعین عن  اضیع التيالمو أحد تنوع األسرةإن 
  لمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنسا حقوق إنسان

وذلك ألن اللجان منفتحة لبحث قضایا اإلعتراف بالشراكة المثلیة وألنھا أیضاً . المعاھداتالعاملة في إطار 
لموازنة الحدیث عن "حمایة األسرة" الذي حظي بأھتمام في ھیئات أخرى كھیئة تؤمن نوع من الفضاء 

یة. كما قامت كل من لجنة الدول األمریكومنظمة حقوق اإلنسان والجمعیة العامة ولجنة وضع المرأة 
واللجنة المعنیة  HRCee) ولجنة حقوق اإلنسان CESCRالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (

) بإثارة بعض المخاوف المتعلقة CRC) ولجنة حقوق الطفل (CEDAWبالقضاء على التمییز ضد المرأة (
عملنا أن یركز على تدعیم التوصیات المتعلقة بھذه بالفشل باإلعتراف بتنوع األشكال العائلیة ولذلك على 

 الحقوق.
 

شخص أو منظمة بقضیة تتعلق  -من قبل ھیئة المعاھدة  واحد فردي البالغ في العامین الماضیین، تم فحص
المثلیین والمثلیات  حقوق إنسانعن معینة. وجدت لجنة مناھضة التعذیب أن اإلعادة القسریة للمدافع 

إلى أوغندا سیشكل خرقا التفاقیة  الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنسومزدوجي التوجھ 
 سیاسة وضح مدى فائدة ھذه اآللیات في تسلیط الضوء على الوضع أوتھذه النتیجة ، 19مناھضة التعذیب. 

المثلیین والمثلیات حكومة معینة. ومع ذلك، البالغات الفردیة قد ال تكون أداة في متناول جمیع المدافعین عن 

                                                 
17  CRC/C/CHL/CO/4-5, at paras. 32-33, 70th Session, 14 September - 2 October 2015. 
18 CRC/C/CHE/CO/2-4, at paras. 41-42, 68th Session, 12 - 30 January 2015. 
19 Communication No. 562/2013, adopted during the 56th Session. 
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للمثلیین في والیات قضائیة معادیة ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
 . والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

، والتي تشكل تفسیرات ةالتعلیقات العامإن النشاط الرئیسي األخر لھیئات المعاھدات ھو وضع مسودات 
تطبق ھذه التفسیرات  .21ھذا الحق (كالبیئة والتطور) أو تطبیقات 20اللجان لحق معین (كالحق في الحیاة)

على جمیع الدول التي وقعت على المعاھدات ذات الصلة (على عكس المالحظات الختامیة والتي یتم 
یمكن لھذا األمر أن یكون وثیق الصلة  اداً على الموضوعمناقشتھا أوالً والتي تخص بلداً معیناً). ثانیاً، واعتم

. یملك الالعبون في بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
المجتمع المدني الفرصة لتقدیم توصیات للجان إلقتراح مواضیع لكي یتم تضمینھا في التعلیقات العامة والتي 

دورھا أداة أخرى للتأكد من أن مواضیع التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة تشكل ب
 مدرجة في وثائق حقوق اإلنسان. والصفات الجنسیة

 
التوجھ ھناك أداتان لتسلیط الضوء لم یحظیا بإنتباه المجتمع المدني إال أنھما منفتحتان على تفحص مواضیع 

 ولجنة القضاء على التمییز العنصري الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة: 
إن لجنة القضاء على التمییز العنصري لیست محصورة بمناقشة التمییز المبنیى لجنة حقوق ذوي اإلعاقة. 

. كما أن لجنة لى أي ھویة, حقیقیة أو متصورةعلى العرق واإلثنیة بل أنھا تتعامل أیضاً مع التمییز المبني ع
بل حقوق ذوي اإلعاقة لیست محصورة ببحص أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة كما ھو مفھوم نموذجیاً. 

والتي  22یة.بما في ذلك حریة الشخص إلتخاذ قرارتھ الشخص –أنھا تناقش الحق في "االستقاللیة الفردیة 
 وحقوقھم اإلنسانیة.  قة بمغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنستسمح بمناقشة السالمة الجسدیة المتل

 
 اإلنجازات التي تحققت مؤخرا في الھیئات المنشأة بموجب معاھدات

تأخذ التوصیات الصادرة عن الھیئات المنشأة بموجب معاھدات أشكال مختلفة: ھنا نسلط الضوء على بعض 
المنشأة بموجب معاھدات بشأن أربعة مجاالت ھي: الحقوق األمثلة من النجاحات الملحوظة في الھیئات 

 یة، والعنف.اناالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، األشخاص ثنائیي الجنس، والتعرف على الھویة الجنس
 

التي تناولت مجاالت  بشأن التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة، تلقت أوغندا عدة توصیات 2015في یونیو 
: باإلضافة إلى 23لجنة الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیةالل استعراضھا من قبل مثیرة لالھتمام خ
ومنع التمییز والوصم المجتمعي"، وضمان التمتع بالحقوق االقتصادیة  مناھضةدعوة عامة إلى "

، واالجتماعیة، بما في ذلك "وصول في السكن والعمل والضمان االجتماعي والرعایة الصحیة والتعلیم "
المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي بحثت اللجنة الحق في السكن والصحة في سیاق األشخاص 

. وأعربت اللجنة عن قلقھا إزاء عملیات اإلخالء التي وقعت في ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
لصحیة لألشخاص المثلیین (بما ، والحرمان من الرعایة ا2014أعقاب إقرار قانون مكافحة المثلیة في عام 

في ذلك معالجة فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز ل "شركاء من نفس الجنس"). وھكذا، في ھذه الحالة 
شھدنا تطویر اللجنة لتوصیاتھا الداعیة إلى وقف التمییز وإنشاءھا توصیات محددة ومخصصة لألشخاص 

 في أوغندا.غایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي وم
 

التي شكلتھا التقاریر و الجنس األشخاص ثنائیي عنأصدرت لجنة مناھضة التعذیب توصیات مفصلة جدا 
حقوق اإلنسان. التوصیات تختلف، ولكن تدعو الدول  ثنائیي الجنس عن واإلحاطات التي أدلى بھا المدافعین

مة الجسدیة واستقاللیة األشخاص ثنائیي الجنس،" ومنع العملیات الجراحیة الطبیة إلى "ضمان احترام السال
 على ضرورة أحترام مناھضة التعذیبلجنة  ؤكدتغیر الضروریة في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الطفولة. 

                                                 
20 HRCee is reviewing a draft General Comment on Article 6 (Right to life), available here: 
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Draft_GC_115thsession.doc 
21 21 CESCR is currently preparing an outline for a General Comment on this topic. 
22 General comment No. 1 on Article 12: Equal recognition before the law (2014), CRPD/C/GC/1, at para. 
4. 
23 The Committee also discussed the Anti-Homosexuality Act, arbitrary detention and police abuse. 
E/C.12/UGA/CO/1, at paras. 15, 16, 30 and 32, 55th Session, 1 - 19 June 2015. 
 

http://www.ilga.org/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Draft_GC_115thsession.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Draft_GC_115thsession.doc
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ؤجل حتى ت" یجب أن الدائمة غیر الضروریة"التدخالت الطبیة  أنالحرة والمستنیرة" و امة وتالموافقة ال"
الضوء على ضرورة تقدیم اللجنة سلط تمثل ھذه الموافقة.  لتقدیمیكون الطفل ناضجا بما فیھ الكفایة 

ألشخاص الذین یتعرضون لھذه الممارسات، فضال عن خدمات اإلرشاد لألطفال ثنائیي ل"تعویض كاف" 
ه التوصیات، في الوقت . سیكون من المثیر لالھتمام أن نرى ما إذا كانت ھذ24الجنس وأولیاء أمورھم

تناول أیضا حاالت التعذیب والمعاملة القاسیة والالإنسانیة ت لجنة حقوق اإلنسان التيالمناسب، وردد من قبل 
 25أو المھینة ضمن اختصاصھا.

 
. في المالحظات بالجنسانیةفي بعض الحاالت، طبقت لجنة مناھضة التعذیب نھج مماثل، لالعتراف 

الحاجة لالعتراف بجنسانیة مغایري  إذاء مناھضة التعذیب عن قلقھا ت لجنةغ، أعربالختامیة على ھونغ كون
 26تعیین الجنس.الھویة الجنسانیة الذین خضعوا لعملیات إعادة 

 
، 27من العراق االلجان أیضا في كثیر من األحیان مسألة العنف. على سبیل المثال، خالل استعراضھأثارت 

منع بشكل فعال أعمال التمییز والعنف" ضد التخاذ "اجراءات قویة لالدولة  حیث دعت لجنة حقوق اإلنسان
ة، وضمان إجراء تحقیقات فعالة، أو المتصور ةالفعلی التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیةاألشخاص بسبب 

عن  جمع البیاناتاللجنة إلى المسؤولین عنھا إلى العدالة وأن یتم تعویض الضحایا. وأخیرا، دعت  وتقدیم
مكافحة العنف: أنھا تعطي  تشجیع الدول على. ھذه التوصیات تذھب أبعد من مجرد ھذه العنف أعمال

 توجیھات بشأن اإلطار المطلوب.
 

 العمل الجاري
أنھ على الرغم من التقدم الحاصل في جمیع اللجان من حیث فھم كل لجنة  2015وقد أظھرت عمل إلغا منذ 

لمواضیع التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة ، فضال عن إدراج 
في یة وثنائیي الجنس المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنساناألشخاص 

كون غامضا، وھناك مستوى ال مفر منھ من تأسباب النجاحات الفردیة أو خیبات األمل یمكن أن فإن عملھم، 
التوجھ الجنسي والھویة مواضیع إن تأمین مالحظات ختامیة على عدم القدرة على التنبؤ في ھذا العمل. 

مجرد یعتبر انتصار عظیم، ولكن في كثیر من األحیان  ھوالجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة 
توصیات نقطة انطالق للعمل في البلد األم. توفر الھیئات المنشأة بموجب معاھدات سلطة كبیرة لتوجیھ 

لدول، ولكن توصیاتھا لن تكون فعالة إال عندما یكون المجتمع المدني لدیھ بعض القدرات في المكان لمتابعة ل
الستفادة من العمل الذي نقوم بھ مع المدافعین عن حقوق اإلنسان على ا إلغاسوف تواصل . التوصیاتھذه 

 لتعزیز العمل الجماعي. وفعال مفید ى األمم المتحدة إلى إنشاء تحلیلمستو
 

 2016 - 2015االستعراض الدوري الشامل 
 -لحقوق اإلنسان عالمي : استعراض شامل التابعة لالمم المتحدة ھو ما یقالالمراجعة الدوریة الشاملة إن 

سنوات.  5ى إل 4دوري یعقد كل استعراض  ھو – تخضع لھ 193اء في األمم المتحدة جمیع الدول األعض
خبراء، في االستعراض الدوري الشامل المراجعة من قبل تم تھیئات معاھدات األمم المتحدة، حیث وخالفا ل

طریق تقدیم توصیات لبعضھا البعض على ما ینبغي القیام بھ البعض عن  بعضھااستعراض تقوم الدول ب
                                                 
24 Taken from the Concluding Observations on Denmark, CAT/C/DNK/CO/6-7, 56th Session, 16 - 17 
November 2015, at paras. 42-43. The Committee made similar recommendations for Austria 
(CAT/C/AUT/CO/6, at para. 44), Hong Kong (CAT/C/CHN-HKG/CO/5, at paras. 28-29) and Switzerland 
(CAT/C/CHE/CO/7, at para. 20) during the same year. 
 
25 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 7. 
 
26 Hong Kong, CAT/C/CHN-HKG/CO/5, 56th Session, 16 - 17 November 2015, at paras. 28-29. It is worth 
noting again, however, the danger of conflating issues of gender identity recognition and prohibiting 
surgeries on intersex persons. 
 
27 Iraq, CCPR/C/IRQ/CO/5, 115th Session, 26 October – 27 November 2015, at paras. 11-12. 
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تمریر قانون معین، أو ن ساموا بلتعدیل أوضاع حقوق اإلنسان في بلد معین: على سبیل المثال، توصي بن
 تدریب قواتھا األمنیة، أو أي شيء آخر.

 
خاصة لفھم الوضع على لا ھاتاحكوم: من مساعدة جمیع الخطواتویشارك المجتمع المدني في العملیة في 

تشجیع الحكومات األخرى على إصدار توصیات من شأنھا وتساھم في  ولكتابة تقاریر الظل األرض أفضل
المدافعین عن إلغا تساعد التوصیات التي تقدم لھا. أن تحدث فرقا، وصوال إلى مساعدة الحكومة على تنفیذ 

أیضا عن عملیة االستعراض الدوري الشامل بشكل  وتوثق وتبلغ راقبتھذه الرحلة،  خاللحقوق اإلنسان 
 مؤسسات األمم المتحدة.دول والعمل مع الوذلك بعام

 
 2008تم استعراض جمیع الدول مرة بین عامي  -من دورتین ) UPRاالستعراض الدوري الشامل (یتكون 

شركاء مع بعض ال ستعمل إلغا، 2016. في وقت الحق في عام 2016-2012، ثم مرة أخرى 2012و 
مشاركة تبحث في كیفیة وسنشر استعراض للدورة الثانیة لالستعراض الدوري الشامل،  على -28الرئیسیین 

الخاصة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر  توصیاتال وماالعملیة،  ھذه المجتمع المدني في
 حدثت على أرض الواقع كنتیجة لذلك. وما ھي التغییرات التي التي تم تقدیمھاالجنسانیة والصفات الجنسیة 

 
خالل ھذه السنوات  ھاسلط الضوء على عدد قلیل من العوامل التي الحظناتأن  تود إلغا، في ھذه المرحلة

المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة توصیات الالثماني: انفتاح جدید على قبول 
األسرة، والحاجة إلى توصیات أكثر تحدیدا لتكون ذات فائدة ب المتعلقة، وتعقد التوصیات والصفات الجنسیة 

على الرغم من عض اآلخرالتي وحقیقیة. كما نستكشف أمثلة من بعض البلدان التي نفذت توصیات والب
 إلغا تسعى قى إلى مستوى التزاماتھا. في جمیع ھذه المجاالت،تأن تر في فشلت ھا رسمیا ھذه التوصیاتقبول

لدعم المجتمع المدني المحلي في الدورة الثالثة لالستعراض الدوري ولتطویر وتعزیز عملھا وبشكل حاسم، 
 .2017الشامل التي ھي على وشك أن تبدأ في بدایة عام 

 
 زیادة االنفتاح؟

ً  أظھرت عملیة االستعراض الدوري الشامل أنھ یمكن أن یكون عامال  لمتعلقةامن عوامل التغییر  مھما
أصوات  إیصال . سھلتالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیةمخاوف ب

على المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس المدافعین عن 
الحكومات حول التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة  واستجابة المستوى الوطني ، وبالتالي زیادة حساسیة

 و قانوني. سیاسي تحفیز تغیر مؤسساتيعملت أنھا والخصائص الجنسیة. األھم من ذلك، الجنساني  والتعبیر
 

من حیث التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة نشھد زیادة في توصیات 
دول مثل جورجیا، أي توصیات في الدورة األولى،  لم تتلقىى سبیل المثال، في حین . علاإلعتماد والقبول

 تفي استعراضاتھا الثانیة. دول أخرى مثل كینیا، الحظ فقد تلقتكرواتیا، لیبیریا، أرمینیا وغینیا، 
الذي یعني عملیا وفي االستعراض الدوري الشامل  مالحظة ھو مصطلح دبلوماسي یستخدم( التوصیات

التوجھ الجنسي والھویة  ھا قبلت توصیات بخصوصفض") في أول االستعراض الدوري الشامل، ولكن"ر
نایر توصیة في ی 17غیانا  الدورة الثانیة. وبالمثل، تلقت فيالجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة 

توصیات مماثلة في  تضمتعلقة بعدم التمییز، بعد أن رف، قبلت ثالثة منھم 2015كانون الثاني عام 
 .2010في عام  األول االستعراض الدوري الشامل

 
 حمایة األسرة؟

وربما مثیرة  -لالھتمام  مثیرة توصیات كان ھناك أیضا الدورة الثانیة لالستعراض الدوري الشامل وخالل
بھا الدول  تفدمالتي أو ما یسمى أحیانا "العائلة التقلیدیة" بعدة أشكال تدعو الدول لتقدیم حمایة للعائلة  –للقلق 

تنوع األسرة: مصدر قلق لألقلیات الجنسیة استخدام ھذا األمر لتقویض  المحافظة، وھناك قلق من
مضادة لألسرة، حتى أولئك ما ال توجد دولة ترید أن تكون ". انھا منطقة محفوفة بالصعوبات كانیةوالجنس

أكثر من تم قبول ضمان أن تحترم واقع تنوع أشكال األسرة في بلدھم وجمیع البلدان. وقد الذین یرغبون في 
                                                 

28ciation’s Human Rights Institute.International and the International Bar Asso-ARC  
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 29ورفض آخرون ھذه التوصیات.من الدول من ھذه التوصیات  20
 

 آفاق جدیدة؟
حول التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة من المثیر أن نرى بلدان جدیدة تقدم توصیات 

وھناك أیضا  30على سبیل المثال، الیونان، ومدغشقر، وتیمور الشرقیة والجبل األسود. .الجنسیةوالصفات 
من اإلشارة إلى المثلیین والمثلیات اتجاه الستخدام توصیات عامة بشأن عدم التمییز كبوابة إلى المزید 

التوجھ ، بما في ذلك على سبیل المثال ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
 توصیات٪ من 30یز المحظورة. حالیا نحو واحدا من أسباب التمی اباعتبارھ الجنسي والھویة الجنسانیة

 من ھذا النوع. المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والصفات الجنسیة
 

یعني  الذيدورة الثالثة. وال مع أفتتاح أكثر من ذلك ت محددةتوصیان تكون الومع ذلك، ھناك حاجة أل
دفع . وھذا یعني أیضا الجنسانیةبیرایة والتعانالھویة الجنسمتعلقة ب أكثر تحدیداً  توصیات الدول ضمان تقدیم

الجنس توصیة. في ھذا الصدد، ثنائیة  و الجنسیةالخصائص ب التوصیات المحددة فیما یتعلق أول لتقدیم الدول
المثلیین والمثلیات توثیق حاالت في المدافعین عن حقوق اإلنسان دور استراتیجي في لیس فقط على 

غراض إعداد التقاریر، ولكن أل ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
 .توصیاتالتقدیم  عند الدول ھاالمحتوى واللغة والمصطلحات والنغمة التي تعتمدتشكیل 

 
 تحویلھا إلى حقیقة

لتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة باتطلبیق التوصیات المتعلقة تم رصد نجاحات في 
 خضعت جزرشامل، ، في أول استعراض دوري 2011ال، في عام . على سبیل المثوالصفات الجنسیة

تجریم العالقات الجنسیة الرضائیة بین البالغین من نفس الجنس ردا على خمس التوصیات بإلغاء سیشیل إلى 
، في استعراض 2016توصیات (أسترالیا، كندا، فرنسا، النرویج، وإسبانیا). في ینایر كانون الثاني عام 

عتبار تأخذ بعین اإل قانون العقوبات، والتي دراسة عنالدوري الشامل الثاني قال الوفد "أن الحكومة تجري 
سیشیل ستعمل قریبا على التزامھا  جزر من المتوقع أن رغم عدم وجود ضمان لإللغاءو 31".151القسم 

تجریم ألغت ، على حد سواء ساوتومي وبرنسیب وباالو 2014االستعراض الدوري الشامل. في عام ب
 العالقات الجنسیة المثلیة بعد قبولھا توصیات االستعراض الدوري الشامل.

 
 شامل قانون تنفیذ مشروعو تبني“، قبلت لوكسمبورغ توصیة ھولندا 2013آخر، في كانون الثاني  في سیاق

 .2015ینایر  1القانون حیز التنفیذ في  تم وضعبشأن الزواج بین أشخاص من نفس الجنس": 
 

المساواة في الزواج. على سبیل المثال، أوصت  طبیقأو ت المثلیةفعال األعدم تجریم  ال یتعلق األمر بمجرد
الجبل األسود اتخاذ خطوات ملموسة إضافیة لمكافحة التمییز على أساس على أن  2013أسترالیا في عام 

مشروع قانون  ھكذاالجبل األسود  مرر 2014والجنسانیة: في عام العرق أو التوجھ الجنسي، والعجز، 
 32التمییز. ضدشامل 

 
 تبعض المراوغا

. حدث ھذا في حالة االستعراض الدوري فعالً  سوف یتم تنفیذالمبولة  التوصیاتلیس ھناك ما یضمن أن 
بشأن خطاب الكراھیة لبولندا المملكة المتحدة وسلوفینیا توصیات  حیث أعطت 2012لولندا في عام الشامل 

 33.ھاذیتنف یتم ، ولكن حتى اآلن لمحینھا التي تم قبولھاو وجرائم الكراھیة
                                                 

صین، إثیوبیا، ھذه ھي بعض من الدول التي قبلت ھذه التوصیات: ألبانیا، أرمینیا، بنغالدیش، بوتان، بولیفیا، البوسنة والھرسك، بلغاریا، كمبودیا، ال 29
تغال، االتحاد الروسي، سلوفینیا، أوزبكستان، فیتنام والكویت. وقد ألمانیا، إیطالیا، كازاخستان، الوس، جزر المالدیف، مالطا، نیوزیلندا، النرویج ، البر

 .السوید ھي الدولة الوحیدة التي الحظت ھذه التوصیات
 لمزید من المعلومات info.org-www.uprأنظر  30
http://www.upr-أنظر  31

info.org/sites/default/files/document/seychelles/session_24__january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.10.pdf  
32http://www.legislationline.org/topics/country/57/topic/84See:  tion of DiscriminationLaw on Prohibi  
info.org/sites/default/files/document/poland/session_13_-http://www.upr-أنظر  33
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 2015كما رأینا في قبول قرغیزستان  غیر مطبقة أن التوصیات المقبولةأحیانا تعني التطورات الوطنیة 

عدم  فيلتأكد من أن التشریعات الوطنیة تتفق مع المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان بأن یتم ا لتوصیة البرازیل
صوت البرلمان باإلجماع  ثمانیة أشھر فقط بعدولكن . بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالتمییز فیما یتعلق 

 "غیر التقلیدیة". ةالجنسی ات) لصالح مشروع قانون لمعاقبة تعزیز التوجھ2-90تقریبا (
 

 ... 2017في 
دورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل. الونحن ندخل  التي نتعلمھاھذا مجرد لقطة من بعض الدروس إن 
مشروع المشترك في وقت الحق من ھذا العام حیث سیكون ھناك المزید من نتطلع إلى نشر نتائج ال إننا

ھذه  ةمدى تغطیوالمجتمع المدني خالل المرحلة الثانیة،  قام بھاالتي  التأئیدولمشاركة لالتحلیل المتعمق 
والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي  األشخاص المثلیین التي تخصمجموعة المواضیع لالتوصیات 

شيء واحد یمكننا أن نكون  والدرجة التي تم تنفیذھا ومتابعتھا. ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
المثلیین والمثلیات االستعراض الدوري الشامل وسیلة ھامة لتعزیز حقوق األشخاص  سیبقى: ھمتأكدین من

 أنحاء العالم.ھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري ال
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 35و لي بادجیت  34أندرو بارك
 التنمیة وحقوق اإلنسان: أطر تكمیلیة

 
یة اھتماما جادا وزیادة انالجنسي والھویة الجنس توجھالمتعلقة بالاكتسبت القضایا في السنوات القلیلة الماضیة 

تنمیة. النفس الزخم في المناقشات حول . ومع ذلك، لم تتلق ھذه القضایا حقوق اإلنسان إطارالدعم في في 
یكون  أنلنھج التنمیة  فیھا یمكن التي یةكیفالقترح ینھج التنمیة، و معیقارن ھذا المقال نھج حقوق اإلنسان 

الھویة المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري تحسین حیاة لمفیدا ألولئك الذین یسعون 
 .الجنسانیة وثنائیي الجنس

 
 إختالفات

الدعائم التي تقوم علیھا منظومة األمم السالم واألمن  معالتنمیة وحقوق اإلنسان جنبا إلى جنب تشكل 
وثیق مع  مرتبطة بشكلوحقوق اإلنسان  التنمیةأطر إن في مزید من التفاصیل أدناه،  نناقشالمتحدة. كما 

ذلت مؤخرا والعملیة. ومع ذلك، على الرغم من الجھود التي بأبعضھا البعض، سواء من الناحیة النظریة 
 ھذه الجھودالمقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن الفقر المدقع وحقوق اإلنسان لتنسیق ھذین النھجین، فقد دعى 

لفھم وتلبیة احتیاجات نسط الضوؤ على أھمیتھم و النھجین كال نناقش. فیما یلي 36السفن المارة في اللیل"ب"
، و نقترح طرق المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

 .لالستفادة من نقاط القوة في كال النھجین
 
 صول: مسارات تاریخیة منفصلةاأل

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والتي حددت اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة  1948وفي عام 
معاھدات تتناول الحقوق المدنیة ك الحین، اعتمدت الدول األعضاء المعاییر األساسیة لحقوق اإلنسان. منذ ذل

والسیاسیة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، والثقافیة، والتمییز العنصري، وحقوق األطفال والعمال 
سعى المدافعون عن حقوق ي اإلعاقة. على مدى السنوات القلیلة الماضیة، المھاجرین، واألشخاص ذو

اف بھذه عترالالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس ل
المثلیین ھذه الجھود ناجحة. في استطالع لقادة  لم تكن معاھدات حقوق اإلنسان. في البدایة،الحقوق ضمن 

، تم ینواإلقلیمی ینالعالمیوالمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
تماع لجنة حقوق ، قدمت البرازیل قرارا في اج2003في عام  37"قرار البرازیل" كنقطة تحول. تحدید

حقوق اإلنسان والحریات تنتمي إلى جمیع الناس، بغض النظر عن  العتبارمجلس") اإلنسان (اآلن "
المثلیین ك قضایا یدعما كافیا للتحر أنھ تلقى إالالجنسیة. على الرغم من عدم اعتماد ھذا اإلجراء،  توجھھم

من الھامش إلى صلب والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
 .قوق اإلنسانمناقشات ح

 
ألشخاص المطبقة على االمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان  ماھيبدأ مسؤولو االمم المتحدة طرح السؤال "

؟" وبعد ثالث سنوات أطلقت المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة 
 القانونیة الدولیةالمعاییر لحقوق اإلنسان، ... و الحالي تعبر عن "... القانون الدولي والتيمبادئ یوغیاكارتا. 

لعبت المبادئ "دورا حاسما في  فقد لالستبیانووفقا  38."التي یجب على جمیع الدول إحترامھا الملزمة
الجھات الدول وقبل عدد متزاید من  والمستخدمة من اللغة المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةتأسیس 
 ."39المتحدة  األمم في الفاعلة

                                                 
 في معھد زیلیامز في جامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس كلیة الحقوقأندرو س. بارك مدیر البرنامج العالمي  34
 استاذ االقتصاد ومدیر كلیة السیاسات العامة في جامعة ماسیتشوتیس. 35
3627(3) (2005). Human Rights Quarterly  
37How Far Has SOGII Advocacy Come at the UN and Where Is It Heading? Assessing Dodo Karsay,  

Sexual Orientation, Gender Identity, and Intersex Activism and Key Developments at the UN, 2003-2014 
(ARC International, 2014), at 8. 

38, Introduction, 7 March, 2007, Yogyakarta PrinciplesSonia Onufer Correa, Vitit Muntarbhorn,  
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf 

39, at 8.How Far Has SOGII Advocacy ComeKarsay,   
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في مجال حقوق اإلنسان، لم تتبلور  والجنسانیةقضایا األقلیات الجنسیة والتطورات في وعلى النقیض من 

ھذه القضایا بالقدر نفسھ في مجال التنمیة البشریة واالقتصادیة. وكاالت التنمیة التي نعرفھا اآلن باسم 
دول  التي أنشأ من خاللھ 1944بریتون وودز عام  في البدایة في مؤتمر إنشئتمجموعة البنك الدولي 

الدیباجة على  بینما اعتمد في العام التالي میثاق األمم المتحدة. وتؤكدالمتحالفة النظام المالي بعد الحرب. 
 زیادةم األداة الدولیة في استخدا"...  وضرورة تعزیز "... التقدم االجتماعي وتحسین مستویات المعیشة ..." 

 للمشاكل الدول إلى خلق "... حلول 55المادة ، كما تدعو 40صادي واالجتماعي لجمیع الشعوب"االقتالتقدم 
ت وفي العقود التالیة تم إنشاء وكاال 41ذات الصلة ". الدولیة االقتصادیة والصحیة والمشاكل االجتماعیة

 .أخرى، من قبل األمم المتحدة والدول المانحة الفردیةتنمیة 
 

لقیاس المعاییر المعیشة.  لعدة عقود المؤشرات االقتصادیة على المستوى الوطني التنمیة وكاالتاستخدمت 
 المؤشر یجسدحیث  بشكل موحد في جمیع البلدان  ھایمكن تتبع (GDP) مثل الناتج المحلي اإلجمالي مقاییس

ر مقیاس واحد للتنمیة االقتصادیة. ومع حیث یوفد، والخدمات المنتجة في اقتصاد البل القیمة اإلجمالیة للسلع
و األفراد الموجودین في االقتصاد،  عن نصیبالناتج المحلي اإلجمالي القصة الكاملة حول ال یخبرنا ذلك، 

أواخر  . فيینآمن لمون، أو ما إذا كانوا، سواء كانوا یستطیعون القراءة، سواء كانوا یتعمستواھم الصحي 
1980s كز على الحریات الفردیة بدال من تریندي أمارتیا سین نھجا في التنمیة االقتصادي الھ ، وضع

وعیش حیاة كریمة النتائج االقتصادیة الوطنیة. وعرف التنمیة باعتبارھا "عملیة توسیع خیارات الناس. 
  ."42وفي الحصول على الموارد الالزمة لمستوى معیشي الئق والحصول على تعلیم،وطویلة

 
مؤشر التنمیة  -الخبیر االقتصادي محبوب الحق واحدة من العدید من المؤشرات ، قدم 1990في عام 

البشریة. ویھدف دلیل التنمیة البشریة لعكس مستوى المعیشة من خالل توحید قیاسات طول العمر والتعلیم 
 .تخاذ خیارات أخرىالالصحة والمعرفة والدخل  حیث تثوم حریة الشخص علىوالدخل.

 
وألن على األقلیات الجنسیة والجنسانیة أدوار جنسانیة وأعراف جنسیة مطبقة علیھم فإن القدرة على إتخاذ 

ولھذا األمر فإن مقاربة التنمیة البشریة تعرف العملیة التي یستطیع من قراراتھم بأنفسھم یعد أولویة مطلقة. 
 لحصول على حیاة یختارھا بنفسھ.توجھھ الجنسي وھویتھ الجنسانیة والسعي ل صیاغةخاللھا الفرد 

 
ائیة ومنذ ذلك الحین، وقد أصدر سلسلة من المؤتمرات ومؤتمرات القمة العالمیة مجموعة من األھداف اإلنم

، تم اعتماد األھداف اإلنمائیة المستدامة، 2015عرف باسم جدول أعمال التنمیة. في عام ت تأصبحالتي 
أھداف  األھداف اإلنمائیة المستدامة عاما. تشمل 15لتي اعتمدت قبل لتحل محل األھداف اإلنمائیة لأللفیة ا

القضاء على الجوع، وتعزیز الوصول إلى كفاءة في استخدام الطاقة، وتعزیز النمو االقتصادي، وتعزیز 
الصحة والرفاه، وتحقیق المساواة بین الجنسین. على نحو متزاید، ظھرت مخاوف بشأن حقوق الملكیة 

شة في صیاغة أولویات التنمیة، وخاصة حول المساواة بین الجنسین، ولكن أیضا بالنسبة للفئات المھم
المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ لألشخاص ذوي اإلعاقة ولألقلیات العرقیة والعنصریة. یتم تضمین 

أي  یتم تحدیدلم ومع ذلك،  .في تحقیق أھداف التنمیةالجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
الخاصة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ھدف من األھداف خصیصا لتلبیة احتیاجات التنمیة 

 .ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
 

المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وتشیر األبحاث إلى أن األشخاص 
 المتعلقةالتنمیة البشریة الكاملة الوصول إلى العدید من العوائق التي تحول دون  س یواجھونوثنائیي الجن

. وقد أظھرت الدراسات في جمیع أنحاء العالم أنھ عندما مقارنة ھویتھم الجنسانیةو / أو  بتوجھھم الجنسي
                                                 

40The United Nations Charter, Preamble, 26 June 1945.  
41The United Nations Charter, Article 55, 26 June 1945.  
42, “United Nations Development Programme”, (New York: Oxford University Human Development Report 

Press, 1990), at 1. 
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 جنسانیة وثنائیي الجنس المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة المع األشخاص غیر 
ویواجھون ، ومستوى صحي متدنيفي الفقر ونن قلة فرص العمل، ویعیشم ویعانون أقل دخل یكسبونفإنھم 

 43عقبات أكثر لحصول على التعلیم ویختبرون العنف والرفض العائلي.
 

وقد بدأ برنامج األمم . لإلستجابةفي السنوات القلیلة الماضیة، بدأت المزید من وكاالت التنمیة إطالق برامج 
إندماج المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة  المتحدة اإلنمائي عملیة لخلق مؤشر

س جوانب اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي والسیاسي. وتشكل یقیسوف  الجنسانیة وثنائیي الجنس والذي
 .44ة على المستوى العالميھذه الجھود بعض من أول محاولة لقیاس التنمیة البشری

 
 حقوق اإلنسان والتنمیة: أنظمة مختلفة

إن السعي نحو أستجابة تنمویة لقضایا المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة 
یتطلب أكثر من مجرد محاولة نقل أولویات حقوق اإلنسان إلى إطار التنمیة إلن الجنسانیة وثنائیي الجنس 

 45ولذلك یتطلب تطویر جدول التنمیة تحلیل منفصل. اإلطارین مختلفینھذین 
 

من كیانات منفصلة. نظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، كما  كل إطار دارأوال، من الناحیة العملیة، ی
یطلق علیھ في بعض األحیان، ویشمل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان، 

 .، الدول األعضاء في األمم المتحدة، والھیئات المنشأة بموجب معاھدات إقلیمیةاتدوأنظمة معاھ
 

 ملیار $ من 140التي توزیع ما یقرب من یتضمن نظام التنمیة العالمیة العدید من وكاالت التنمیة بینما 
المساعدة اإلنمائیة في كل عام، حوالي خمس منھا یمر عبر وكاالت متعددة األطراف مثل البنك الدولي. 

وفي األمم المتحدة، یتضمن النظام مجموعة كبیرة من الوكاالت في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائیة، ویشكل 
 .46٪ من میزانیة األمم المتحدة60

 
من حیث التوعیة والشراكة من الحكومات ھاما من كل نظام،  تشكل المنظمات غیر الحكومیة عنصرا

المثلیین والمثلیات ومزدوجي ركزت منظمات وتطبیق البرامج وتوزیع اإلعتمادات. وعلى الصعید العالمي 
 .في المقام األول على قضایا حقوق اإلنسانالتوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

 
في ظل نھج قائم على حقوق اإلنسان  یعملونالمنظمات غیر الحكومیة والممولین  أن إلىوتشیر الدراسات 

ویسود العمل الحقوقي والتوعیة العامة المتعلفة واألولویة للمسائل المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 
 على الخدمات المتعلقة بالتنمیة. بحقوق اإلنسان

 
تظھران ضمن الفئات ذات التمویل األعلى لقضایا ال التنمیة البشریة وال التنمیة اإلقتصادیة  ومع ذلك

وتشیر دراسة عن  .المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
 47تسلمھا ما یقل عن واحد في المئة من التمویل كلھ.  التنمیة اإلقتصادیة

                                                 
43 LGBT Inclusion and Economic Development: An Analysis of Emerging EconomiesM.V.L. Badgett, et al.,  

(Los Angeles: The Williams Institute, 2014), at 20-27. 
44, United Nations Our PerspectivesClifton Cortez, “When people are counted, no one is left behind,”  44 

Development Programme website, December 10, 2015, see: 
-left-is-one-no-counted-are-people-http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/12/10/When
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 كیز: المؤسسات مقابل األفرادالتر

یركز إطار حقوق اإلنسان في المقام األول على الجھات الحكومیة والمؤسسات االجتماعیة أو االقتصادیة، 
 المطروح من قبلمثل المدارس ومقدمي خدمات الرعایة الصحیة، وأرباب العمل، والمالك. السؤال 

 .لمعاییر حقوق االنسان ممتثلة المھمة األخرىمؤسسات الدولة أو المنظومة حقوق اإلنسان ھو ما إذا كانت 
 

. تعتبر المؤسسات كوسیلة لتحقیق غایة، حول الناسالتنمیة البشریة، من ناحیة أخرى، بینما تتمحور 
التنمیة ھو ما إذا كان  منظومةھ الذي توجھ . السؤالیةفي النتائج الفردیة والرفاھ ینوالھدف النھائي ھو تحس

قادرین على المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس الناس 
كاملة والعمل الالئق، وعلى ذلك القدرة على الحصول على صحة مواجھة الحیاة بطریقة معینة، بما في 

 رفاھیةدم أیضا لتحسین التي یمكن أن تستخ المدخالتالعدید من أنواع  التنمیةتعلیم كامل. یستخدم نظام 
 .المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

 
المعترف بھا من حقوق اإلنسان، ویمكن الحقوق الحق في المساواة ھو واحد من أكثر على سبیل المثال، 

والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة المثلیین یطالب بھ دعاة الذي حق المركزي ال ھالقول إن
المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي  تتعامل مع. إن الحكومة التي الجنسانیة وثنائیي الجنس

عامل الجمیع على قدم المساواة تال یزال من الممكن  ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس بشكل سیئ
المثلیین والمثلیات  خرج األفراد إلى تحسین مستوى  السعينھج التنمیة  على نحو رديء. ومن شأن

وبغض النظر عن ھم ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس مھما كان مستوا
 .التفاوتات

 
 : القوانین مقابل تجربة معاشةالبرھان

بتعزیز مبادىء حقوق اإلنسان ھو أن ننظر تقوم ما إذا كانت الحكومة في بسیطة لتقییم ال ة من الطرقواحد
الحالي كل من القوانین التي تنتھك معاییر  رھاب المثلیة المدعوم من الدولة إلغاإلى قوانین البلد. یسرد تقریر 

وكذلك القوانین  تبني)الحقوق اإلنسان (مثل القوانین التي تجرم األفعال الجنسیة المثلیة أو تمنع المثلیین من 
التي تتوافق مع معاییر حقوق اإلنسان (مثل قانون یحظر التمییز و قوانین تجیز تغییر الجنس). ومع ذلك، 

المثلیین والمثلیات كون أفضل التدابیر لتجربة معاشة من تفإن بعض القوانین المدرجة في ھذا المنشور قد ال 
 .في تلك البلدان یة وثنائیي الجنسومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسان

 
كما ھو مبین في التقریر، فإن دوال مثل جنوب أفریقیا وصربیا والبرازیل وكوسوفو، والوالیات المتحدة 

حدھا، یمكن للمرء لدیھا بعض من أفضل أشكال الحمایة القانونیة في العالم. اذا حكمنا من خالل القوانین و
في ھذه البلدان مثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة المثلیین والحیاة أن یستنتج أن 

وضح أنھم تمعاشة من المثلیین والمثلیات في تلك البلدان التجربة المزدھرة. غیر أن البحوث التي تركز على 
یمكن  یواجھون مزیدا من العنف وعدم المساواة االقتصادیة من الناس غیر المثلیین. على العكس من ذلك،

للمرء أن یستنتج أن المثلیین في الھند، كینیا، ولبنان من المستحیل بالنظر إلى أن ھذه الدول لدیھا قوانین 
 التيالحركات االجتماعیة كثیر من النشاط الجنسي المثلي وعدم المطابقة بین الجنسین. لكن  ضدجنائیة 

 .في تلك البلدان التي تعمل على تحسین نوعیة الحیاة لألشخاص المثلیینوظھرت 
 

نقول، على سبیل المثال، أن ھناك دالئل تشیر إلى أن الناس المثلیین تواجھ عوائق في مكان العمل. كنقطة 
انطالق، والنھج القائم على حقوق اإلنسان قد تبدو في سیاسات العمل، والقوانین ذات الصلة، وإذا كانت 

تنمیة من خالل النظر في العمال الب العمل. قد یبدأ نھج ھناك أي أنماط من المعاملة غیر العادلة من قبل ر
الحصول على معلومات حول معدالت البطالة والعمالة الناقصة، ومھارات العمل، وتوفر والمثلیین أنفسھم، 

                                                                                                                                                 
Gaze: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Grantmaking in the Global South and East, 2005, 
Funders for LGBTQ Issues (2007), see: 
https://www.lgbtfunders.org/files/FLGI%20LGBTI_GFRprWeb.pdf 
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 .فرص العمل
 

للمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ النھجین في انتباھھم إلى اتخاذ تدابیر من الفرص المتاحة یتداخل 
، واألثر الذي سیاسات الدولة لھا على تلك الفرص. في لجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس ا

إطار حقوق اإلنسان والتجربة المعاشة من المثلیین والمثلیات، وأصحاب الحقوق، یمكن أن تكون بمثابة 
ر التنمیة، سیاسات الدولة في أساس للتشكیك الدول عن التزامھا باحترام حقوق اإلنسان المثلیین. في إطا

كثیر من األحیان تحدید ما إذا كان الناس المثلیین لدیھم الفرصة لیعیشوا حیاة كریمة ویمكن أن تجعل 
 .الخیارات التي تعزز رفاھھم

 
 الضروریات والمقاضیات

أنشطة الحكومات التنمیة وإطار حقوق اإلنسان لتقییم سیاسات و, أطار  كال اإلطاران یمكن أن یستخدم
تماما مع معاییر  جیدة، وفقا إلطار حقوق اإلنسان، ھو االمتثالال السیاساتالھدف من والجھات الخاصة. إن 

ً  دون النظر إلى المقایضات وتكالیف االمتثال حقوق اإلنسان حتى محاكمة . على سبیل المثال إن تأمین أحیانا
ھو واجب مطلق، وجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة لألشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التعادلة 

األخرى المال بعیدا عن الجھود  كبیرة لدرجة سحبحتى إذا كانت تكلفة إنشاء الھیاكل القضائیة الالزمة 
أعلى وق القابلة للتحقق تدریجیا، مثل المبذولة لتحقیق الحقوق اإلنسانیة لآلخرین. على الرغم من بعض الحق

 .حة یمكن بلوغھ، ویمكن معایرة لقیود المیزانیة، وكثیر من الحقوق المطلقةمستوى من الص
 

تلك األسالیب لتحقیق التوازن بین  ونمیستخدعلى األسالیب االقتصادیة  تنمیةالفي مجال  ونالكثیریعتمد 
 سیاسة إذا مال یفضیتم ت. ووفقا لھذه األسالیب، تي قد تحدث نتیجة لخیارات السیاسات المتبعةالمقایضات ال

سیاسة عمل  قد تولي على سبیل المثال، .جعل بعض الناس أفضل حاال ولیس ھناك من ھو أسوأ حاالت كانت
المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي  إلمكانیة العمال ةأولوی

المدى الطویل وضع نفس الموارد في  على ولكنرفع دعوى قضائیة ضد صاحب العمل. ینالمتضررالجنس 
قد برنامج التدریب الوظیفي قد یكون أفضل استراتیجیة لتحسین قدرتھم على كسب لقمة العیش. وبالمثل، 

المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي تكون سیاسة إجالء األفراد 
ولكن في نھایة المطاف قد تضعھم ھذه  قانونیاً باإلعتراف بھم كالجئین الجنس من البلدان العدائیة منصفة

 السیاسة في أماكن أقل تفضیالً في السكن والعمل.
 

ویمكن أن تشمل األھداف األخرى ضمن إطار التنمیة التحرك نحو المساواة في النتائج (كما ھو الحال مع 
أھداف التنمیة المستدامة)، وتجنب األضرار البیئیة، أو الترویج للدیمقراطیة. في ضوء أھداف متعددة، یجب 

ھذه . وعالوة على ذلك، قد تواجھ تتضمن المقایضات المحتملة لكل من تلك األھداف أن سیاسة التنمیة على
التكلفة والجدوى والوقت. لیس من المستغرب، وغالبا ما یتم ذكر األھداف والغایات ب متعلقة سیاسات قیودال

 .لسیاسة التنمیة من حیث اإلضافیة
 

 أوجھ التشابھ والتداخل
لطریق لزیادة اإلنتاجیة. مھد ات. الحریات والحقوق یمكن أن حد كبیررتبط االقتصاد وحقوق اإلنسان إلى ی

الشباب  إن الشخص المثلي أو المثلیة أو مزدوج التوجھ الجنسي أو مغایر الھویة الجنسانیةعلى سبیل المثال، 
كون قادرة على الحصول على تعلیم أفضل وزیادة مساھمتھ في یالتمییز من األرجح أن  المحرر من

التمویل الكافي لتدریب قوات الشرطة التابعة لھا  یمتلك ص المثلیین في بلداشخاالقتصاد. وبالمثل، فإن األ
 39بشكل صحیح تكون قادرة على العیش حیاة أكثر حریة وأكثر كرامة. وجدت دراسة حدیثة من 

المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي االقتصادات الناشئة وجود عالقة إیجابیة بین حقوق الناس 
عالقة الو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد. ومن المرجح أن نائیي الجنس ومغایري الھویة الجنسانیة وث

المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة نتیجة إلدراج أكبر من الناس  كانت یجابیةاإل
ین تضمن كما أن البلدان الغنیة أكثر احتماالً لتمریر قوانتعزیز إنتاجیة أكبر، الجنسانیة وثنائیي الجنس ل

 48حقوق المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
                                                 
48 M.V.L. Badgett, et al., LGBT Inclusion and Economic Development: An Analysis of Emerging Economies 
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حقوق محلل لثاني" لتحلیل اقتصادي من جانب باإلضافة إلى ذلك، تدعو العدید من ما یسمى حقوق "الجیل ا

الصحة أو التعلیم تتطلب تحدید  الحق في التمتع بأعلى مستوى یمكن بلوغھ مناإلنسان. على سبیل المثال، 
 .المواردمقاضیات قیود المیزانیة ومع األخذ بعین اإلعتبار  هریما یمكن للدولة توف

 
 استنتاج

ال یمكن أن یتحقق من قبل أي إطار  مماإطار حقوق اإلنسان وإطار التنمیة متكامالن ویمكن إنجاز الكثیر  إن
المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري  حقوق إنسان على حدا. یجب على المدافعین عن

الحكومات حقوق اإلنسان، وال  تنتھك قتصادیة لتحدید متىاالطرق الفھم  الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
یمكن تدریجیا. باإلضافة إلى ذلك،  المدركةحقوق السیما لتحدید مستوى العبء على الحكومة كجزء من 

المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي المجتمعات العدائیة ضد في استراتیجیات التنمیة استخدام 
 ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس والتي من غیر المرجح أن تشھد تغییراً في المعاییر القانونیة.

 
 على تنمیةالمال برامج یجب أن العاملین في مجال التنمیة فھم معاییر حقوق اإلنسان من أجل ضمان اشت

المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الفئات المھمشة، وعند الضرورة، الستھداف ھؤالء السكان، مثل 
استخدام معاییر حقوق  التنمیة. أیضا، یمكن لبرامج الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

 .غیر الحكومیةدولة والجھات الفاعلة عن طریق البرامج التي تشمل ال تتحققاإلنسان كأھداف 
كل من ھذه الطرق یتطلب زیادة كبیرة في الجھود المبذولة لجمع البیانات من األفراد والمجتمعات. وینبغي 

 مع أعلى اھتمامات مجال التنمیة وحقوق اإلنسان. بذل ھذه الجھود بطرق تتماشى
 

  

                                                                                                                                                 
(Los Angeles:  The Williams Institute, 2014), 2-3. 
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 UNDPسوكي بیافیرس، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
مؤشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العالمي إلندماج المثلیین والمثلیات ومزدوجي  ملخص عملیة تطویر

  التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
 

الجدید للتنمیة المستدامة، عقد برنامج األمم  2030، كمساھمة في تنفیذ برنامج عام 2015في سبتمبر 
المتحدة اإلنمائي ومفوضیة حقوق اإلنسان اجتماعا لفریق من الخبراء متعدد القطاعات، الذي ضم ممثلین 

غایري الھویة الجنسانیة من المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومعن األمم المتحدة ونشطاء 
"عملیة"  علىوخبراء جمع البیانات، بما في ذلك القطاع الخاص. واتفق ھؤالء المشاركین  وثنائیي الجنس

كمقیاس شمل كال من الحصول على الفرص وتحقیق النتائج تي تالمثلیین، ال إلندماجالتعریف العملي 
بعاد" كنقطة انطالق لتتبع التقدم المحرز بشأن إدراج دماج. وتم االتفاق على أربعة أولویات التنمیة "أنإلل

) األمن الشخصي 3) المشاركة المدنیة والسیاسیة، 2) الرفاه االقتصادي، 1المثلیین في جمیع أنحاء العالم: 
یمكن أن تستخدم لجمع البیانات الوطنیة في كل  وكیف) الصحة. كما تم تحدید أنواع المؤشرات 4والعنف، و

 اد.من ھذه األبع
 

تین في مجال التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتعابیر الجنسانیة والخصائص الجنسیة، المنظمتین العالمی
لمجلس االقتصادي واالجتماعي مع منظمات من جمیع لاالستشاري ذات الوضع  إلغا وتحرك اآلن الدولیة،

، تم توزیع 2015وال، في أكتوبر أنحاء العالم الختبار والتحقق من صحة ھذه األولویات المقترحة. أ
المعنیة من المنظمات  رداً  352العملیة التي جمعت  اتصال المنظمتین. لجھاتاستطالع على االنترنت 

النشطاء األفراد و بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
المثلیین األبعاد والمؤشرات ذات األولویة المطلوبة لقیاس إدراج  دولة، على تعریف 81من  الحلفاءو

 .والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس
 

عقد اجتماع لمدة  2015عالمي عبر اإلنترنت في منتصف دیسمبر كانون االول عام ستبیان االذلك وأعقب 
. واستعرض ھؤالء المشاركین نتائج وناشطمنظمة  70ره ما یقرب من ثالثة أیام عقدت في نیویورك وحض

متعمقة لتوفیر مدخالت  بمناقشات وااجتماع الخبراء متعدد القطاعات والمسح على االنترنت، وبعد ذلك قام
برنامج األمم المتحدة  إندماجإضافیة للتعریف وأبعاد ومؤشرات إدراج ینبغى أن تعطى أولویة في مؤشر 

المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي أكدوا مجددا أنھ نظرا للتنوع داخل وبین الناس  كما ي.اإلنمائ
 بشكل جماعي.  بشكل منفصل، وكذلك معالجة كل فئة یجب، ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

 
نشطاء ثنائیي لابشكل خاص من قبل  كانت واضحةھذه الحاجة إلى بیانات التفصیل ونھج منفصلة  إن

. وبالمثل في المناقشات أن قضایا الخصائص الجنسیة ال یتم التركیز علیھا بشكل خاصأظھر  نالجنس، الذی
حول المشاركة المدنیة والسیاسیة والصحیة، تم التأكید على أنھ في حین أن األولویة الملحة عدم التمییز 

و أولویة معینة من الناس غیر المشبعة. واقترح ینطبق على كل شيء، واالعتراف القانوني بین الجنسین ھ
عناوین بدیلة مختلفة عن البعد مشاركة المجتمع المدني والسیاسي، وبینما لقب مؤشر یعكس الھدف العام 

أن  SOGIESCالمتمثل في ضمان إدراج األشخاص المثلیین في التنمیة، وأوصي بأن المصطلحات 
والوصمة و ھم من ذوي الخبرة اإلقصاء على أساس التوجھ  تستخدم أیضا لتسلیط الضوء على التمییز

 الجنسي، وھویة النوع / التعبیر و / أو الخصائص الجنسیة.
 

وخلص المشاركون إلى أن التعلیم بحاجة إلى أن تضاف كبعد األولویة الخامسة، كما كان أیضا قد اقترح في 
وكیل التي یمكن أن تستخدم لقیاس األبعاد الخمسة الكثیر من الردود المسح. وتمت مناقشة أنواع المؤشرات 

ذات األولویة أیضا لكل من مكونات جمع البیانات: جمع وتحلیل البیانات الموجودة، وتولید بیانات جدیدة عن 
 إدراج المثلیین.

 
حدة وأوضح ممثلو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنھ مثلما أھداف التنمیة المستدامة التابعة لألمم المت

)SDGs عالمیة في نطاقھا، ویسعى ھذا الدمج المثلیین مؤشر أن تكون عالمیة في طبیعتھا، وأكد أن (
المشاورات مع المجتمع المدني ستستمر طوال تنمیتھا وتنفیذھا وتقییمھا. كان واضحا للجمیع أنھ سیتم 
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الوالیة التنظیمیة برنامج األمم  تطویر ھذا مؤشر إدراج المثلیین داخل حدود الموارد المتاحة، وبما یتفق مع
المتحدة اإلنمائي، وسوف تحتاج إلى التطور مع الزمن من أجل تعزیز إدراج الناس المثلیین في التنمیة، و 

 المساھمة في ضمان عدم تخلف أي شخص وراء.
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 التشریعات القانونیةلمحة عالمیة على 
  

http://www.ilga.org/


2016تموز  –یونیو  –رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة   
 www.ilga.org - إلغا 

 

 من أعضاء األمم المتحدة %63بلداً)  121الجنسیة المثلیة قانونیة (األفعال 
، كوت 53، تشاد، الكونغو52. جمھوریة أفریقیا الوسطى51)2004، الرأس األخضر (50، بوركینا فاسو49بنین

، غینیا االستوائیة، الغابون، غینیا بیساو 56، مصر55، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جیبوتي54دیفوار
، سان ل تومي 61، رواندا60، النیجر59)2014ومدغشقر ومالي وموزامبیق ( 58ولیسوتو، 57)1993(

 62).1998) وجنوب أفریقیا (2016وبرینسیبي، سیشل (
 )19آسیا (

                                                 
4917: -, July 2014, USAID at 15Being LGBT in West AfricaPhilip P. Rodenbough,  
-Final-Project-Africa-West-in-LGBT-Being-ttp://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/Theh

Report.pdf 
5021-Ibid, Rodenbough at 18  
51Text of the new Penal Code is available at:  

www.mj.gov.cv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=38&&Itemid=66 
52sex sexual -sex sexual activity in a public place, and not same-The law of CAR only outlaws same 

activity per se. The text of the code reads:“Est puni d'un emprisonnement de quinze à 20 ans ct d'une 

amende de 50.000fcs à 500.000fcs, quiconque a des rapports sexuels avec les personnes de son sexe”.   
53sex sexual -In the Republic of Congo Brazzaville, the text of the Penal Code only prohibits same 

behaviour with a person younger than 21 years. The text of the Penal Code (inherited from France) has 
been published by the Ministère de la Justice (République du Congo, Brazzaville) in the book Codes 

d’Audience – Recueil de Codes et Textes Usuels (Paris: Éditions Giraf, 2001), Art. 33 at 218. 
54discrimination recommendations regarding -tion, Cote d”Ivoire rejected three nonisaDespite decriminal 54 
-http://www.uprcycle UPR in April 2014, see:  ndSOGI in its 2
-info.org/sites/default/files/document/cote_d039ivoire/session_19_

_april_2014/recommendations_and_pledges_cote_d_ivoire_2014.pdf 
55www.djibouti.mid.ru/doc/UK.htmavailable at:   
56sex sexual activity. However, this is really just a -There are no legal provisions in Egypt that outlaw same 

technical distinction because such activity, and related expression, is outlawed under other laws (see 
country entry in the ‘Criminalisation’ section of the present edition). 

57138 on sexual offences in the new Penal Code of 1993, online at: -See Articles 133 
-estatutos9979/codigo-e-bissau4332/codigos-guine-www.rjcplp.org/sections/informacao/anexos/legislacao

e/-penal 
58of the Penal Code Act 2010, which entered into force on 9 March 2012, there is no mention  In Article 52 

of sodomy: this article replaces section 185(5) of the 1939 Criminal Procedure and Evidence Act which had 
previously enumerated [male] sodomy as a punishable act.  As such, same-sex sexual relations amongst 

consenting adult males in Lesotho was decriminalised by this 2010 Act. The text of the new Code is 
/act/2012/6www.lesotholii.org/ls/legislation available at: 

59which replaces their former Penal  , by consensus,Law 35/2014 On 11 July 2014, the Parliament approved 
Code from 1886. The new Penal Code removed Articles 70 and 71, which provided for the imposition of 

security measures on people who habitually practiced "vices against nature", and thereby criminalised 
same-sex acts between consenting adults. The revised Penal Code was published on 31 December 2014 and 

-www.wlsa.org.mz/wpcame into force in June 2015. Text of the law is available at:  
35_2014Codigo_Penal.pdf-content/uploads/2014/11/Lei 

60 The 1961 Penal Code with amendments up to 2003 is available at:  
www.unhcr.org/refworld/docid/47fb8e642.html 

61See the Rwanda Penal Code of 1980. Original text of the law is available at:  
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=221101 

62A new Penal Code was approved by Law 6/2012 and entered into force on 6 November 2012, which does  
not contain any provisions criminalising same-sex consensual acts. Text of the law is available at: 

-estatutos-e-e2539/codigos-tome-sao-www.rjcplp.org/sections/informacao/anexos/legislacao
e/-omet-sao-penal-sao2859/codigo 
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)، معظم أنحاء 1975وتیمور الشرقیة ( 64)1997و  1912، وكمبودیا، والصین (63)1976البحرین (
)، قیرغیزستان 1998)، كازاخستان (1951ألردن ()، ا1882)، والیابان (1988إندونیسیا، وإسرائیل (

، وكوریا الشمالیة، الفلبین، كوریا الجنوبیة، تایوان 66)2008، نیبال (65)1961)، الوس، منغولیا (1998(
) في 1951)، وفیتنام، وكذلك في الضفة الغربیة (1957)، تایلند (1998، وطاجیكستان (67)1912(

 ي.األراضي الفلسطینیة المحتلة األراض
 

 )24األمریكتین (
) وتشیلي 1971)، كوستاریكا (1831)، بولیفیا، البرازیل (1991)، جزر البھاما (1887األرجنتین (

، 68)1997)، اإلكوادور (1822)، جمھوریة الدومینیكان (1979)، كوبا (1981)، كولومبیا (1999(
)، المكسیك 1899( ) وھندوراس1800)، وھایتي (1800s)، غواتیماال (1800sشركة سلفادور (

)، سورینام 1836-1837)، بیرو (1880، باراغواي (69)2008)، بنما (2008)، نیكاراغوا (1872(
 70).2003) والوالیات المتحدة (1969)، كندا (1800s)، فنزویال (1934) وأوروغواي ( 1869(

                                                 
63sex sexual behaviour, -A new Penal Code was enacted in 1976 that decriminalised consensual adult same 

and this repealed the old Penal Code of the Persian Gulf imposed by the British. This Penal Code allows 
same-sex sexual relations from the age of 21. Text of the law in English at: 

%20Code%201976.pwww.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Bahrain/Laws/Bahrain%20Penal
,  df 

and in Arabic, at: www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/penalcode-bahrein-ar.pdf. It 
should be noted that there is a morality or ‘public decency’ law in place in Bahrain that could be interpreted 

to include LGB and trans persons: Article 324 of Law No. 15 of 1976 states, “Every person who entices a 
male or a female to commit acts of immorality or prostitution or assists in such acts in any manner 

whatsoever shall he liable for a prison sentence”.  
 .أو ساعدة على ذلك بأیة طریقة كانب یعاقب بالحبس, كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة

64Explicit prohibitions of “consenting jijian (sodomy)” were abolished in China around 1912 (the end of  
the Qing Dynasty). Since then there was no explicit prohibition of sexual acts between persons of the same 

sex. However, between 1979 and 1997 (the period of China’s first penal code), non-consenting same-sex 
sexual acts came under the broader term “hooliganism” (itself decriminalised in 1997). Same-sex sexual 

behaviour has also been decriminalised in all Chinese associates: Hong Kong (1991) and Macau (1996). It 
cycle UPR in October 2013, China accepted recommendations from the  ndis notable that in its 2

Netherlands and Ireland to introduce non-discrimination laws inclusive of SOGI in the field of employment 
and education. 

 
65atisfaction of sexual desire in an Code of Mongolia of 2002, in which “sSee Article 125 of the Criminal  

unnatural manner” is a crime only when it is done by violence or threat of violence or by taking advantage 
of the helpless situation of the victim, as well as by humiliation. Text of the law is available at: 

www.unodc.org/res/cld/document/mng/2001/criminal_code_of_mongolia_html/Mongolia_Criminal_Code_
cycle UPR, Mongolian advocates produced an excellent factsheet with  nd2r its . Fo2002.pdf

-recommendations to government on various areas, including LGBTI, see: www.upr
document/pdf/upr_advocacy_factsheets_mngof_en.pdf-info.org/sites/default/files/general 

66Court of Nepal ruled in 2008 that LGBTI people would be regarded as “natural persons”  The Supreme 
under law.  In September 2015, a new Constitution of Nepal came into force that comprehensively includes 
sexual orientation and gender identity in its purview. Also see, Being LGBT in Asia: Nepal Country Report, 

2014 (UNDP/USAID), at: 
Country_Report.pdfwww.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Nepal_ 

67tate of the United Nations.STaiwan is not a member  67  
68 Penal Code1997, Ecuador’s Constitutional Court declared Article 516 of the  On 27 November 

unconstitutional, thereby decriminalising same-sex sexual acts, See CCPR/C/ECU/5, available at: 
5.doc-ECU-C-www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR 

69Decree No. 332, Official Gazette of 31 July 2008.  
70t verdict, it also struck down the sodomy law in Puerto Rico, which was later repealed By Supreme Cour 

in 2005. Previously repealed: Alaska (1980), Arizona (2001), Arkansas (2002), California (1976), Colorado 
(1972), Connecticut (1971), Delaware (1973), Georgia (1998), Hawaii (1973), Illinois (1962), Indiana 
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 )48أوروبا (
)، روسیا البیضاء 2000أذربیجان ( )،1971)، النمسا (2003)، أرمینیا (1990)، أندورا (1995ألبانیا (

)، 1977)، كرواتیا (1968، بلغاریا (71)1998-2001)، البوسنة والھرسك (1795)، بلجیكا (1994(
)، فرنسا 1971)، فنلندا (1992)، أستونیا (1933) والدنمارك (1962)، جمھوریة التشیك (1998قبرص (

)، أیسلندا 1962)، المجر ( 1951نان (، الیو72)1968-1969)، ألمانیا (2000)، جورجیا (1791(
)، 1989)، لیشتنشتاین (1992، التفیا (73)1994) وكوسوفو (1890)، إیطالیا (1993)، ایرلندا (1940(

)، مالطا 1996)، مقدونیا (جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة ) (1795)، لوكسمبورغ (1993لیتوانیا (
، شمال قبرص 74)1811)، ھولندا (1977)، الجبل األسود (7931)، موناكو (1995)، ومولدوفا (1973(
)، 1993)، وروسیا (1996) ، رومانیا (1983)، البرتغال (1932)، بولندا (1972، النرویج (75)2014(

)، السوید 1979)، اسبانیا (1977)، سلوفینیا (1962)، سلوفاكیا (1994)، صربیا (1865سان مارینو (
ومدینة  77)، المملكة المتحدة (والزمیلة)1991، أوكرانیا (76) 1858ركیا ()، ت1942)، سویسرا (1944(

 78الفاتیكان.
 

 )8أوقیانوسیا (
) وبعض 1986)، ومیكرونیزیا، وناورو، ونیوزیلندا (2005، جزر مارشال (80)2010، فیجي (79أسترالیا
 )، وفانواتو.2014( 82، باالو81المقربین

                                                                                                                                                 
(1977), Iowa (1977), Kentucky (1992), Maine (1976), Minnesota (2001), Montana (1997), Nebraska 
(1978), Nevada (1993), New Hampshire (1975), New Jersey (1979), New Mexico (1975), New York 

(1980/2001), North Dakota (1975), Ohio (1974), Oregon (1972), Pennsylvania (1980/1995), Rhode Island 
(1998), South Dakota (1977), Tennessee (1996), Texas (2003), Vermont (1977), Washington (1976), West 
Virginia (1976), Wisconsin (1983), Wyoming (1977) and District of Columbia (1993), as well as the USA 
associates American Samoa (1980), American Virgin Islands (1985), Guam (1978) and Northern Mariana 

Islands (1983). Thereto, Missouri repealed its sodomy law from the books in 2006. 
71each  in three different years, ‘homosexuality’ decriminalised The three parts of Bosnia and Herzegovina 

by enacting a new Criminal Code that introduced an equal age of consent: Federation of Bosnia and 
Herzegovina (1998), Republika Srpska (2000), Brcko District (2001). Text of the law is available at: 

codes/-dept/legal/crim-www.ohr.int/ohr 
72East Germany (1968) and West Germany (1969).  
73tate of the United Nations.SKosovo is not a member   
74Netherlands associates (Aruba, Curaçao and St Maarten) sex sexual acts are also legal in the three -Same 

and in the Netherlands territories of Bonaire, Saba and St Eustatius. 
75On 27 January 2014, its Turkish Republic of Northern Cyprus is not a member of the United Nations.  

parliament voted to abolish Article 171 and 173 of the Criminal Code that foresaw five years’ imprisonment 
for same-sex sexual behaviour, and three years’ imprisonment for “attempts to commit [these] crimes”, see: 

homosexuality/-decriminalises-cyprus-of-part-releases/northern-ep.eu/press-www.lgbt 
76rape a specific crime, but there is no The Turkish Imperial Penal Code of 1858 considered sodomy within  

mention of consensual sodomy. The criminalising law is said to have been a translation of 1810 French 
Penal Code and was in effect till 1926, see: 

http://archive.org/stream/TheImperialOttomanPenalCode/OttomanPenalCode_djvu.txt 
77England & Wales (1967), Northern Ireland (1982), Scotland (1981), Akrotiri & Dhekelia (2000),  

Anguilla (2001), Bailiwick of Guernsey (1983), Bermuda (1994), British Virgin Islands (2001), Cayman 
Islands (2001), Falkland Islands (1989), Gibraltar (1993), Isle of Man (1992), Jersey (1990), Montserrat 

(2001), Pitcairn, South Georgia, St Helena, Turks & Caicos Islands, and all other territories (2001). 
78tate of the United Nations.SThe Vatican is not a member   
79New South Wales (1983), Norfolk Island (1993), Northern Territory (1984), Queensland (1991), South  

Australia (1972), Tasmania (1997), Victoria (1981), Western Australia (1990). 
80s were repealed by the Crimes Decree 2009, which came into force on 1 February The sodomy statute 

2010. 
81(2007). Tokelau(2007) and Niue   
82rticleID=300www.humandignitytrust.org/pages/NEWS/News?NewsASee:   
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 من أعضاء األمم المتحدة %37بلداً)  77(قانونیة غیر األفعال الجنسیة المثلیة 

 
 نطبق على النساء)ت منھا 24دولة:  33أفریقیا (

الجزائر، أنغوال، بوتسوانا، بوروندي، الكامیرون، جزر القمر، إریتریا، إثیوبیا، غامبیا، غانا، غینیا، كینیا، 
السنغال، سیرالیون، الصومال،  لیبیریا، لیبیا، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، المغرب، نامیبیا، نیجیریا،

 جنوب السودان، السودان، سوازیالند، تنزانیا، توغو، تونس، أوغندا، زامبیا وزیمبابوي.
 

 منھا تنطبق على النساء) 13دولة:  23آسیا (
أفغانستان وبنغالدیش وبوتان وبروناي دار السالم، غزة (في األراضي الفلسطینیة المحتلة)، الھند، جنوب 

، میانمار، 84، إیران، الكویت، لبنان، مالیزیا، المالدیف83ومقاطعة اتشیھ (في اندونیسیا)، العراقسومطرة، 
، المملكة العربیة السعودیة، سنغافورة، سریالنكا، سوریا، تركمانستان، اإلمارات 85عمان، باكستان، قطر

 العربیة المتحدة، أوزبكستان والیمن.
 

 تنطبق على النساء) منھا 6دولة:  11األمریكتین (
أنتیغوا وبربودا، بربادوس، بلیز، ودومینیكا، وغرینادا، وغیانا، وجامایكا، وسانت كیتس ونیفیس، سانت 

 لوسیا، سانت فنسنت وجزر غرینادین وترینیداد وتوباغو.
 

 والتي تنطبق على النساء) 2دول:  6أوقیانوسیا (
 ا غینیا الجدیدة وساموا وجزر سلیمان وتونغا وتوفالو.جزر كوك (الزمیلة لنیوزیلندا)، وكیریباتي وبابو

 من أعضاء األمم المتحدة %6) أو جزء من بلدً  بلدا 13(عقوبة اإلعدام  –األفعال الجنسیة المثلیة 
 

 إفریقیا وأسیا
على السلوك الجنسي المثلي مقننة  عقوبة اإلعدام
 ) :4ومطبقة على كامل ( 86تحت الشریعة

 أفریقیا: السودان
 آسیا: إیران والمملكة العربیة السعودیة، والیمن

واألجزاء الجنوبیة  87والیة شمالیة في نیجیریا 12على السلوك الجنسي المثلي مقننة  عقوبة اإلعدام

                                                 
83sex sexual behaviour, we include Iraq in this list -Although Iraq’s Penal Code does not specify same 

because the rule of law is in disarray, and non-State actors – militias, and local Sharia judges - target those 
known (or perceived) to be of diverse sexual orientation with extreme penalties. See country entry on Iraq.. 

84Law No. 6/2014 Maldives introduced a new Penal Code in 2014 that came into force in July 2015,  
explicitly outlaws same-sex sexual behaviour between consenting adults, both male and female. This Penal 

Code transposes the Sharia code within the civil law, and it now applies to all citizens regardless of their 
personal faith. See country entry on Maldives. 

85, but the per seex sexual behaviour s-The Qatari Penal Code of 2004 does not outlaw consensual same 
Sharia code runs in parallel with the civil code which does target same-sex sexual behaviour. 

 
86sex sexual relations under Sharia codes, see Javaid -For discussions on punitive responses to same 86 

Rehman and Eleni Polymenopoulou, “Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, Homosexuality and LGBT 
Rights in the Muslim World”, Fordham International Law Journal 37(1) (2013), at: 

From ; and Sara Omar “http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2322&context=ilj
Semantics to Normative Law: Perceptions of Liwāt (Sodomy) and Sihāq (Tribadism) in Islamic 

Jurisprudence (8th-15th Century CE)”, Islamic Law and Society 19(3) 222-256 (2012), at: 
-sihaq-and-sodomy-liwat-of-perceptions-law-normative-to-semantics-from-http://phdtree.org/pdf/36951928

(free download). ce/-century-15th-8th-jurisprudence-islamic-in-tribadism 
87While there are no recently publicised incidences of the death penalty being applied in the Sharia courts  

of Northern Nigeria, the BBC report from the province of Bauchi in February 2014 
 sex-same) attest to the climate of extreme antagonism around 26065392-africa-www.bbc.com/news/world(

sexual relations. In the asylum claim of Aderonke Apata to the United Kingdom, (finalised and failed) in 
January 2016 (Apata v Home Office [2015] EWHC 888 (Admin), Judge Bowers accepted the threat of 

http://www.ilga.org/
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تحت الشریعة ومطبقة في مناطق محددة من البلد 
)2: ( 

 من الصومال

على السلوك الجنسي المثلي مقننة  عقوبة اإلعدام
تحت الشریعة ولكن ال معلومات عن تطبیق العقوبة 

)5: ( 

 أفریقیا: موریتانیا
آسیا: أفغانستان، باكستان، قطر واإلمارات العربیة 

 88المتحدة
على السلوك الجنسي المثلي مقننة  عقوبة اإلعدام

لجان /تحت الشریعة ومطبقة من قبل محاكم محلیة
 )2( أطراف غیر حكومیة/ةأمن أھلی

 داعشواألجزاء التي تسیطر علیھا أسیا: العراق و 
 89في شمال العراق وشمال سوریا

 
  

                                                                                                                                                 
), the www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2015/888.htmldeath penalty is a reality (at para.20, at 

applicant points out her lesbian status is what will get her stoned rather than her alleged adultery. Stoning 
(rajm) is a Shariah law punishment applied in some northern Nigerian states and reserved for Muslims (in 

Bauchi (the year 2001), Borno (2000), Gombe (2001), Jigawa (2000), Kaduna (2001), Kano (2000), 
Katsina (2000), Kebbi (2000), Niger (2000), Sokoto (2000), Yobe (2001) and Zamfara (2000)). The 

punishment applies broadly for adultery, rape (if the offender is married), incest (if the offender is married) 
and homosexual sodomy. Evidentiary requirements for demonstrating these offenses, if enforced, are very 

demanding. 
88sex sexual conduct (generally referring to hadd punishments) -is informed that executions for same ILGA 

have not been implemented in either Qatar or UAE, and that it is questionable whether we should include 
these States in this category. 

8910 ne of Publicized Executions for “Indecent Behavior” by IS Militias (retrieved Timeli OutRightSee:  
April 2016), at: https://www.outrightinternational.org/dontturnaway/timeline 
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 % من أعضاء األمم المتحدة)54( 90)105الغیریة والمثلیة ( سن رشد متساوي لألفعال الجنسیة
 )13افریقیا (

الوسطى، جمھوریة الكونغو ، جمھوریة أفریقیا 91)2004)، الرأس األخضر (1996بوركینا فاسو (
، غینیا 94)1961) ومالي (2010)، ولیسوتو (1931، مصر، غینیا االستوائیة (93، جیبوتي92الدیمقراطیة

 96).2007، موزامبیق، ساوتومي وبرنسیب وجنوب أفریقیا (95)1993بیساو (
 

 )17آسیا (
)، 1882والیابان ()، 2000)، إسرائیل (2009، وتیمور الشرقیة (97)1996-2006كمبودیا، الصین (

)، الوس، منغولیا، نیبال، كوریا الشمالیة، 1998)، قیرغیزستان (1998)، كازاخستان (1951األردن (
) 1951) وفیتنام والضفة الغربیة (1957)، تایلند (1998الفلبین وكوریا الجنوبیة وتایوان وطاجیكستان (

 في السلطة الفلسطینیة.
 

 )19األمریكتین (
)، كوبا، جمھوریة 1999)، كوستاریكا (1981)، كولومبیا (1831)، بولیفیا، البرازیل (1887األرجنتین (

)، نیكاراغوا 1872)، السلفادور، غواتیماال، ھایتي، ھندوراس، المكسیك (1997الدومینیكان، اإلكوادور (
)، وفنزویال، ومعظم أجزاء من 1934)، أوروغواي (1837-1836)، بیرو (2008)، بنما ( 2008(
 لوالیات المتحدة.ا

 
 )47أوروبا (
)، 2000)، روسیا البیضاء (2000)، أذربیجان (2002)، النمسا (2003)، أندورا، أرمینیا (2001ألبانیا (
)، 2002) وقبرص (1998)، كرواتیا (2002، بلغاریا (98)1998-2001)، البوسنة (1985بلجیكا (

، 100)1982)، فرنسا (1999)، فنلندا (2002، أستونیا (99)1976) والدنمارك (1990جمھوریة التشیك (

                                                 
90relations. sex sexual -Equal or unequal age of consent only applies to States that do not criminalise same 

However, although we include Egypt in the list of criminalising States because of its deployment of other 
laws used to target sexual minority populations, the actual age of consent of same-sex and different-sex 

sexual relations is the same. 
91Chapter 5 of Section does not impose different ages of consent for sexual acts. See:  e 2004 Penal CodeTh 

II, available 
p?option=com_docman&task=doc_download&gid=38&&Itemid=66www.mj.gov.cv/index.ph at: 

92Articles 167 and 172 of the Penal Code, as amended by Law 06/018 of 20 July 2006, do not distinguish  
the sexual orientation of the contacts, and both apply to indecent or immoral behaviour with respect to 

persons under 18: text of the law is available at: 
www.leganet.cd/Legislation/JO/2006/JO.01.08.2006.C.P.P..pdf 

93www.djibouti.mid.ru/doc/UK.htmSee: Djibouti Penal Code of 1995, available at:   
94See: Article 180 of the Code Pénal of 1961. Original text is available at:  

www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=193676 
95138 on sexual offences in the new Penal Code of 1993 appears to apply regardless of sexual -Articles 133 
-guine-www.rjcplp.org/sections/informacao/anexos/legislacaoText of the law is available at:  orientation.

e/-penal -estatutos9979/codigo-e-bissau4332/codigos 
96or any indecent act with someone of the Article 362 of the Penal Code prohibits any act against nature  

same-sex under the age of 18, while Article 358 contains a general prohibition of indecency with children 
of either sex under the age of 16. Text of the law available at: 

www1.umn.edu/humanrts/research/Penal%20Code%20%28English%29.pdf 
97In mainland China, the age was equalised with the decriminalisation of hooliganism in 1997; also in  

Hong Kong (2005/2006) and in Macau (1996). 
98in three different  sex sexual relations-decriminalised same three parts of Bosnia and Herzegovina The 

years, each by enacting a new Criminal Code that introduced an equal age of consent: Federation of Bosnia 
-www.ohr.int/ohrko District (2001); see: čand Herzegovina (1998), Republika Srpska (2000), Br

codes/-dept/legal/crim 
99The Faeroe Islands (1988), Greenland (1979).  
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)، إیطالیا 1993)، ایرلندا (1992)، أیسلندا (2002، المجر (101)1994-1989)، ألمانیا (2000جورجیا (
)، لوكسمبورغ 2003)، لیتوانیا (2001)، لیشتنشتاین (1999)، التفیا (2004) وكوسوفو (1890(
)، 1977)، الجبل األسود (1793)، موناكو (2003یا ()، مولداف1973)، مالطا (1996)، مقدونیا (1992(

)، وروسیا 2002)، رومانیا (2007)، البرتغال (1932)، بولندا (1972، النرویج (102)1971ھولندا (
)، 1979)، اسبانیا (1977)، سلوفینیا (1990)، سلوفاكیا (2006)، صربیا (1865)، سان مارینو (1997(

) 2008-2001)، المملكة المتحدة (1991)، أوكرانیا (1858ركیا ()، ت1992)، سویسرا (1978السوید (
 ومدینة الفاتیكان .103

 
 )7أوقیانوسیا (

) ونیوزیلندا 2007)، وجزر مارشال ومیكرونیزیا وباالو، فانواتو (2010، فیجي (104معظم أنحاء أسترالیا
)1986.(105 
 
 
 
 
 
 
 

 من أعضاء األمم المتحدة) %8) (16(سن رشد غیر متساوي لألفعال الجنسیة الغیریة والمثلیة 
 )8أفریقیا (

 111والنیجر110ومدغشقر  109، الغابون108، وكوت دیفوار107)1947، تشاد، الكونغو (106)1947بنین (

                                                                                                                                                 
100ion: French Guiana, The law applies to the following overseas departments and territories upon adopt 

Martinique, Guadeloupe, Reunion, St Barthélemy, St Martin, St Pierre & Miquelon, as well as to French 
Polynesia, New Caledonia and Wallis & Futuna since 1984, and also to Mayotte. 

101East Germany (GDR) in 1989 and the rest of Germany in 1994, text of the 1994 law available at:  
lexetius.com/StGB/175 

102(2000) and The age of consent is also equal in the three Netherlands associates: Aruba (2003), Curaçao  
St Maarten (2000), and also in the three Netherlands’ territories of Bonaire (2000), Saba (2000) and St 

Eustatius (2000). 
103Legislation equalising the age of consent (at 16 in England & Wales and Scotland; at 17 in Northern  

Ireland) entered into force January 2001. The Sexual Offences Order 2008 (Northern Ireland) lowered the 
), , Akrotiri & Dhekelia (2003)www.legislation.gov.uk/nisi/2008/1769/contentslatter age limit to 16 (see: 

Falkland Islands (2005), Isle of Man (2006), Jersey (2007), Guernsey (2010), Pitcairn, South Georgia, St 
Helena as well as all more or less uninhabited islands. As to Gibraltar, the Supreme Court made a 

declaration in 2011 to the effect that an unequal age of consent is unconstitutional under Gibraltar law 
(previously 18 for gay men but 16 for heterosexuals and lesbians. Therefore, an equal age of consent of 16 

was set for all.  
104Island (1993), Northern  All states and territories but Queensland: New South Wales (2003), Norfolk 

Territory (2004), South Australia (1975), Tasmania (1997), Victoria (1981), Western Australia (2002). 
105New Zealand itself had equal age since 1986; New Zealand associates of Niue (2007) and Tokelau  

(2007). 
106sex sexual acts. Since a 1947 amendment of Article 331 of the -limit for same Benin has a higher age 

Penal Code of 1877 the first paragraph of Article 331 has fixed a general age limit of 13 for sex with a child 
of either gender, but the third paragraph has penalised any act that is indecent or against nature if 

committed with a person of the same sex under 21. Text of the amendment is available at: 
www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19471123&pageDebut=11567&pag

eFin=&pageCourante=11569 
107According to Art. 331 of the Penal Code (as amended in 1947), the age of consent is 13 for heterosexual  

sex, but: “anyone who has committed an indecent act or an act against nature with an individual of the 
same sex younger than 21 years, will be punished with imprisonment of six months to three years and with 
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 112ورواندا.
 

 )2آسیا (
 البحرین واندونیسیا.

 
 )5األمریكتین (

وكندا 114لمملكة المتحدة ل الجزر التابعةوباراغواي وسورینام، وبعض  113)2015جزر البھاما وشیلي (
 وبعض أجزاء من الوالیات المتحدة.

 
 )1أوروبا (

 116لمملكة المتحدة.ل أقالیم تابعةواحد  115الیونان
 

 )1أوقیانوسیا (
 117أسترالیا (جزء).

 
بلداً)  17( 118قوانین "البروباغندا" وقوانیین "األخالق" التي تستھدف حریة التعبیر المتعلقة بالتوجھ الجنسي.

 % من أعضاء األمم المتحدة9

                                                                                                                                                 
a fine of 4 000 francs up to 1 000 000 francs”. The text of the Penal Code (inherited from France) has been 
published by the Ministère de la Justice (République du Congo, Brazzaville) in the book Codes d’Audience 

– Recueil de Codes et Textes Usuels (Paris: Éditions Giraf, 2001); Art. 331 can be found at 218. 
108358 of the Code Pénal. Original text is available at: See: Article 356 and  

www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6480 
109See: Article 258 of the Code Pénal. Original text is available at:  

-. According to Scott Barclay, Mary Bernstein and Annawww.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=266824
Maria Marshall Queer mobilizations: LGBT activists confront the law (New York: NYU Press, 2009) at 

128, the age of consent for same-sex sexual relations was raised from 15 to 21 in 1969. 
110See: Article 331 of the Code Pénal. Original text is available at:  

www.vertic.org/media/National%20Legislation/Madagascar/MG_Code_Penal.pdf 
111See: Articles 278 and 282 of the Code Pénal. Original text is available at:  

vertic.org/media/National%20Legislation/Niger/NE_Code_Penal.pdfwww. 
112See: Articles 358 and 362 of the Code Pénal. Original text is available at:  112 

221101www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id= 
113sexual relations with a person under  sex-sameSee Article 365 of the Chilean Penal Code that stipulates  

the age of 18 is punishable as rape or statutory rape: “Art. 365. El que accediere carnalmente a un menor 
de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o 

estupro, 
será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio”. Age of consent for heterosexual sexual 

www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984acts in Chile is 14. See,  
114Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Montserrat, Turks & Caicos Islands.  
115See: Article 347 of the Greek Penal Code, which criminalises ‘contact against nature between males’ in  

several circumstances including when it is committed through ‘seduction’ of a person younger than 
seventeen, and in which sexual acts are legal from the age of 15 for heterosexuals (Article 339). Original 

   www.yen.gr/php/download_xitem.php?xitem=24745/pd_fek106_85.pdftext is available at:  
116Bailiwick of Guernsey.  
117, Section 208 )Criminal Law Amendment Bill 1996(: State of Queensland, Criminal Code Act 1899 See 

and Section 213, indicating the age of consent for same-sex sexual acts is 18, while that of heterosexual 
acts is 16. Text of the 1996 law is available at: 

www.legislation.qld.gov.au/Bills/48PDF/1996/CriminalLawAmdB96.pdf 
118 As mentioned in the introduction to this edition, we have widened the category of so-called ‘propaganda 
laws’, or more properly ‘promotion laws’ existing in Russia, Lithuania and Nigeria, to include morality 
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 )7أفریقیا (

وتونس  124)1962والصومال ( 123)2014، نیجیریا (122، المغرب121، لیبیا120)1937، مصر (119)2014الجزائر (
)1913.(125 

 

 )8آسیا (

 133وسوریا.132، المملكة العربیة السعودیة 131، قطر130، لبنان129، الكویت128، األردن127، إیران126العراق

                                                                                                                                                 
laws that directly impede the freedom of expression of the lives and interests related to the status of sexual 
orientation or gender identity. These laws are framed under ‘morality laws’ in 13 Middle East and North 
African countries, and Somalia.  Also note that Russian-style propaganda laws are being proposed in 
Ukraine, Belarus, Bulgaria, Latvia and Kazakhstan. Kyrgyzstan is poised to pass such a severe law – at 
time of writing, the Bill has reached its second stage in the parliament, see: 
http://thediplomat.com/2016/03/kyrgyzstans-ngo-and-lgbt-crackdown/. There are provisions in other 
jurisdictions that limit information, particularly to children, for example see Think Progress 2014 article on 
nine US states, at: http://thinkprogress.org/lgbt/2014/02/03/3241421/9-state-gay-propaganda-laws/ 
119 See: country entry on Algeria for explanation of Article 333 (new). 
120 Penal Code No. 58 of 1937, Article 178 (see country entry on Egypt). 
121 Article 421 of 1953 states that “anyone who commits an act of indecency in a public place will be liable 
to detention for up to one year and a fine of up to 50 Dinars. The same penalty will apply to anyone who 
offends public decency by the distribution of writings, pictures or other articles of an indecent nature, or 
who publicly exposes the same for sale”. 
122 Article 483 states, “whoever commits an act of public indecency, whether by nudity or obscenity in his 
actions, shall be punished by imprisonment of one month to two years and a fine of 200 to 500 dirhams.” 
123 Section 5 of the Same-Sex Marriage (Prohibition) Act (passed December 2013 and signed into law in 
January 2014) provides that a person who “directly or indirectly makes public show of same-sex amorous 
relationship[s]” may receive a penal sentence of up to ten years imprisonment; text of the law available at: 
www.refworld.org/docid/52f4d9cc4.html 
124 Article 406 of 1962 (see country entry on Somalia). 
125 Article 230 of 1913 states, “Anyone who intentionally and publicly promotes “indecency” is punishable 
by imprisonment for six months and subject to a fine of 48 dinars (about US $30)” 
http://www.loc.gov/law/help/criminal-laws-on-homosexuality/homosexuality-laws-in-african-nations.pdf 
(Library of Congress), see country entry on Tunisia. 
126 Article 404 of No. 111 (1969), states, “Any person who himself or through some mechanical means 
sings or broadcasts in a public place obscene or indecent songs or statements is punishable by a period of 
detention not exceeding 1 year or by a fine not exceeding 100 dinars”. 
127 The Press Law (1986), at: http://www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-documents/iranian-
codes/3201-the-press-law.html?p=1 
128 Article 320 states, “Anyone who commits an act incompatible with modesty or expresses signs 
incompatible with modesty in a public place or a public assemblage or by manner that could be seen by 
those in a public place shall be punished with imprisonment not exceeding 6 months or a fine not exceeding 
50 Dinars”, see: http://www.refworld.org/pdfid/4f5defd92.pdf 
129 Article 198 of the Penal Code, Law No.16 of 2 June 1960, as amended in 1976, “Whoever makes a lewd 
signal or act in a public place or such that one may see it or hear it from public place, or appears like the 
opposite sex in any way, shall be punished for a period not exceeding one year and a fine not exceeding 
1000 Dinar or one either of these punishments”. 
130 The making or possession, importing or attempts to import for trade, distribution, for payment, copying, 
exhibition or display or attempts to display to the public, or for selling or attempts to sell. or distribution or 
engaged in the distribution of each publication, an editor or a drawing or a declaration or pictures or 
paintings or photographs, or the origin of the image or its template or produced anything in breach of 
modesty shall be punished with imprisonment from imprisonment from one month to one year and a fine 
from 20,000 Lira to 100,000 Lira. 
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131 Article 296 of 2004 states, “One is convicted to no less than a year and no more than three years in 
prison in case of [inter alia] 3- Leading, instigating or seducing a male anyhow for sodomy or immorality. 
4- Inducing or seducing a male or a female anyhow to commit illegal or immoral actions 
132 According to the Council of Ministers Resolution in 2001: “All internet users in the Kingdom of Saudi 
Arabia shall refrain from publishing or accessing data containing some of the following: 1. Anything 
contravening a fundamental principle or legislation, or infringing the sanctity of Islam and its benevolent 
Shari’ah, or breaching public decency.” See: http://www.al-bab.com/media/docs/saudi.htm 
133 Article 208 of the Syrian Penal Code (stipulating that offensive public utterances in writing, graphics, 
images, etc, are outlawed) in combination with Article 517 (which states, “[p]unish crimes against public 
decency in any of the ways mentioned in paragraph 1 of Article 208 [any act carried out in a public or open 
area where one could possibly see, intentionally or accidentally, the act] with imprisonment of three months 
to three years” comprises a morality clause that is overly restrictive to LGB-identified individuals 
134 In January 2014, the Lithuanian Parliament introduced amendments to the Code of Administrative 
Violations of Law that would levy harsh fines against participants in public demonstrations that violate so-
called constitutionally established family values. These amendments were enacted in the context of the Law 
on the Protection of Minors against the Detrimental Effect of Public Information that came into effect in 
2010, see: ‘Lietuvos Respublikos Nepilnameciu apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 
istatymas’, No. IX-1067, 21 October 2011, available at: 
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410367. A draft version is available in English at: 
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363137. Interestingly, ILGA-Europe reports in 
November 2014 that the Union of Lithuanian Psychologists claim it is the censorship of material on the 
rights of LGBT people that harms children, see: www.ilga-
europe.org/media_library/rainbow_digest/2014/november/freedom_of_expression/lithuanian_psychologists
_say_censoring_information_on_lgbt_issues_does_harm_to_minors 
135 Federal Law No 135-FZ; ‘On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation with 
regard to limiting the spread of information about minors, victims of illegal actions (inaction)’, at Article 
6.21 - Promotion of Non-Traditional Sexual Relations Among Minors; also for an in-depth contextual 
analysis of the law, copied in Appendix (in English) of: Heiss, Brian M. “Russian Federation Anti-Gay 
Laws: An Analysis & Deconstruction”, 21 January 2014, at: 
http://static.prisonplanet.com/p/images/february2014/white_paper.pdf. In January 2015, the St Petersburg 
LGBT youth work organisation Children 404 were found in breach of Article 6.21, see: 
www.humanrightsfirst.org/press-release/russian-court-fines-children-404-founder-violating-lgbt-
propaganda-law. Further, at a court hearing on 5 March 2015, the LGBT organisation, Maximum, was 
found guilty of failure to register under the 2012 Foreign Agents Law (see, text of law at: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=102766-6&02) by the Court 
of Murmansk. This is the first LGBT organisation to be charged under this law, and it was and fined 
300,000 rubles. 
136 Angolan law sets down the general principle of equality of rights between employees regardless of their 
sexual orientation and therefore prohibits discrimination based on sexual orientation. On 15 June  2015, the 
new general Labour Law (“Lei Geral do Trabalho” or “new GLL”), enacted by Act no.7/15, of June was 
published in the Angolan Official gazette (Diário da República), The GLL entered into force 90 (ninety) 
days after the date of its publication and must be regulated by the government within six (6) months after 
the date of entering into force. See: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=05ac98ab-c50a-4f4f-
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137 Botswana Employment Amendment Act: 10 of 2010 amended the Employment Act to add sexual 
orientation and health status (including HIV/AIDS status) as prohibited grounds of discrimination, see: 
www.icj.org/sogi-legislative-database/botswana-sogi-legislation-country-report-2013/ 
138 See: Article 45(2) and Article 406 (3) of the Novo Código Laboral Cabo-Verdiano. Text of the law is 
available at: https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=786 
139 See: page 8 of the Equal Opportunities Act 2008, which prohibits discrimination in employment and 
other activities on many grounds, including sexual orientation. Text of the law is available at: 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126781.pdf 
140 See: Articles 4, 5 and 108 of the Labour Law 23/2007. Text of the law is available at: 
www.tipmoz.com/library/resources/tipmoz_media/labour_law_23-2007_1533E71.pdf 
141 Section 139 of the Labour Act of 2004 repealed the Labour Act of 1992 that prohibited sexual 
orientation discrimination in its Section 107. Text of the 2004 law is available at: 
www.commonlii.org/na/legis/num_act/la200484.pdf 
142 See: Articles 2, 46A (1) and 46B of the Employment Act 1995, amended by Act 4 of 2006. Text of the 
law is available at: 
https://staging.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/40108/90799/F1128259675/SYC40108.pdf 
143 Such a prohibition can be found in the Constitution (since 1994), and also in the Labour Relations Act of 
1995, in force 11 November 1996, at: www.acts.co.za/labour-relations-act-1995/; in the Employment 
Equity Act of 1998: www.acts.co.za/employment-equity-act-1998/; and in the Promotion of Equality and 
Prevention of Unfair Discrimination Act of 2000: www.acts.co.za/promotion-of-equality-and-prevention-
of-unfair-discrimination-act-2000/person.php 
144 Little known: theoretically there is a guarantee of protection against discriminatory practices based on any ground in the Constitution and the Human Rights Law 

(No. 39/1999). Similarly, the Labor Law (No. 13/2003) prohibits discrimination in employment, Being LGBT in Asia: Indonesia Country 

Report: Indonesia (UNDP/USAID, 2014), at p.24, para 3, see: www.asia-
pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-
indonesia-country-report-english.pdf 
145 Some cities in Philippines, including: Quezon City (Ordinance No. SP-1309, 2003) at: 
www.quezoncitycouncil.ph/ordinance/SP/sp-1309,%20s%202003-1.pdf; Dagupan City (Ordinance No. 
1953, 2010); Naga City (Ordinance No. 2012-035) at: www.naga.gov.ph/sp-matters/ordinances/ordinance-
no-2012-035/; Angeles City (Executive Order No. 37, 2011) at: 
http://210.4.99.20/lis/ExecDetails.aspx?execcode=E0000000031; Cebu City (2012) at: 
http://bayanmuna.net/casino-welcomes-anti-discrimination-ordinances/; Davao City (Anti-discrimination 
Ordinance, 2013) at: www.sunstar.com.ph/davao/local-news/2013/02/14/anti-discrimination-ordinance-now-city-hall-268100. On 21 July 2014, the 

Province of Agusan del Norte approved Ordinance No. 358-2014, thus becoming one of the first provinces in the Philippines to pass an anti-discrimination ordinance 

that protects people irrespective of their sexual orientation and gender identity and expression: http://outragemag.com/agusan-del-norte-
passes-ado/ 
146 See: Articles 2 and 12-15 of Gender Equity Education Act. Text of the law is available at: 
http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=H0080067 
147 The Ministry of Labour Regulation on Thai Labour Standards, Social Responsibility of Thai Businesses 
B.E. 2547 (2007), prohibits discrimination against workers on numerous grounds, including “nationality, 
ethnicity, religion, language, age, sex, marital status, personal sexual attitude…” 
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، جزر فیرجن 155)2004)، أوروغواي (1999)، فنزویال (2008، نیكاراغوا (154)2003، المكسیك (153)
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 )40أوروبا (

، بلغاریا 158)2003)، البوسنة والھرسك (2003)، بلجیكا (2004)، النمسا (2005)، أندورا (2010ألبانیا (
، أستونیا 160)1996) والدنمارك ( 1999)، جمھوریة التشیك (2004، قبرص (159)2003)، كرواتیا (2004(
)، الیونان 2006(، ألمانیا 161)2014، المعدل 2006)، جورجیا (1985)، فرنسا (1995)، فنلندا (2004(

                                                 
148 See: Article 281 ter of the Penal Code (Título VIII del Libro Segundo del Código Penal), as amended by 
Article 23 of the Ley Contra el Racism y Toda Forma de Discriminación of 2011. See: also Articles 5 and 
12 to 14 of the latter law. Original text is available at: 
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9502.pdf?view=1 
149 The city of Rosario (1996) and the city of Buenos Aires (2015). 
150 Bahia (1997),  Federal District (2000), Minas Gerais (2002), Paraíba (2003), Piauí (2004), Rio de 
Janeiro (2000), Rio Grande do Sul (2002), Santa Catarina (2003), São Paulo (2001), Mato Grosso (2005), 
Maranhão (2006), as well as a number of cities 
151 See: Article 2b of the new Código del Trabajo, signed into law on 17 June 2014. The text of the law is 
available at: www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2014/06/codigo-del-trabajo-de-la-republica-de-
cuba.pdf 
152 See: Article 79 of the Código del Trabajo , Codificación 2005-17, available at: 
www.unemi.edu.ec/rrhh/images/archivos/codtrab.pdf 
153 Decreto No. 56 [Decree 56], Diario Oficial (DO), No. 86, Tomo 387, entered into force 19 May 2010, 
original text is available at: http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/DiarioOficial_/20100512.pdf. See: 
also, Sexual Diversity in El Salvador, A Report on the Human Rights Situation of the LGBT Community, 
(USA: International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, School of Law, July 
2012) at: www.law.berkeley.edu/files/LGBT_Report_English_Final_120705.pdf 
154 See: Article 9 of Federal Law to Prevent and Eliminate Discrimination, available at: 
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.MEX.15-17_en.doc 
155 See: Law No. 17,817, Combat Racism, Xenophobia and Discrimination, original text available at: 
www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17817 
156 Article 26 of the Virgin Islands Constitution Order 2007. Text of the law is available at: 
www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1678/contents/made 
157 United States: California (1993), Colorado (2007), Connecticut (1991), Delaware (2009), Hawaii 
(1992), Illinois (2006), Iowa (2007), Maine (2005), Maryland (2001), Massachusetts (1990), Minnesota 
(1993), Nevada (1999), New Hampshire (1998), New Jersey (1992), New Mexico (2003), New York 
(2003), Oregon (2008), Rhode Island (1995), Vermont (1992), Washington (2006), Wisconsin (1982) and 
District of Columbia (1973), as well as a number of cities and towns. On 24 May 2013, the Senate 
approved a bill that outlaws employment discrimination based on gender or sexual orientation. Text of the 
law is available at: http://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2013/05/ps238-24mayo2013.pdf 
158 Such laws are available also in Republika Srpska (2000, 2003). 
159 For the text of the 2003 Act on Amendments to Labour Act (Official Gazette 114/03) see: 
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/41244/72720/F484034153/HRV41244.PDF; and for the general 
discrimination provisions added to the Croatian Code in 2008, see: 
http://minoritycentre.org/sites/default/files/antidiscrimination_law_croatia.pdf 
160 The law is not applicable to the Faeroe Islands or Greenland. However, incitement to hatred based on 
sexual orientation is prohibited in the Faeroe Islands since 2007, and in Greenland from 1 January 2010. 
161 See: Article 1 of the "Law of Georgia on the Elimination of All Forms of Discrimination", approved on 
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2 May 2014, which explicitly prohibits every form of discrimination, including those based on "sexual 
orientation, gender identity and expression". The text of the law available at: 
https://matsne.gov.ge/en/document/view/2339687 
162 See: Law no. 3304/2005 (Act Against Discrimination), available at: www.non-
discrimination.net/content/main-principles-and-definitions-6 
163 Law on Labour Relations, Article 6. See: the COE’s ‘Legal Report’ on Macedonia, at 18, see: 
www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/FYROMLegal_E.pdf 
164 See: Article 7 of the Law on Equal (nr. 121). Text of the law available at: 
http://lawsmd.blogspot.nl/2012/10/law-on-equal.html 
165 See: Articles 2, 18 and 19 of the Law on Prohibition of Discrimination. Text of the law is available at: 
www.legislationline.org/topics/country/57/topic/84 
166 See: Art. 141 of the Penal Code, original text is available at: www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlid=199463&stevilka=2167; English text of this Article at 
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180880 
167 Since 2000, Switzerland used the words ‘mode de vie’ to cover sexual orientation. 
168 See November 2015 law at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/785-19/paran2#n2 
169 Bailiwick of Guernsey (20§05), Gibraltar (2006), Isle of Man (2007). For Gibraltar, see: 
www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2006-37o.pdf 
170 At the level of the Commonwealth of Australia, various sections of the Workplace Relations Act 1996 
prohibits discrimination based on ‘sexual preference’, available at: www.ajml.com.au/downloads/resource-
centre/laws/Workplace%20Relations%20Act%201996/WorkplaceRelations1996Vol3_WD02.pdf. Capital 
Territory (1992), New South Wales (1983), Northern Territory (1993), Queensland (1992), South Australia 
(1986), Tasmania (1999), Victoria (1996), Western Australia (2002). 
171 Section 6(2) of the Employment Relations Promulgation 2007 provides: “No person shall discriminate 
against any worker or prospective worker on the grounds of (...) sexual orientation, (...) marital status, (...) 
state of health including real or perceived HIV status, (...) in respect of recruitment, training, promotion, 
terms and conditions of employment, termination of employment or other matters arising out of the 
employment relationship.” The Promulgation entered into force on 1 October 2007. Text of the law is 
available at: www.paclii.org/fj/promu/promu_dec/erp2007381 
172 Both sexual orientation and perceived or actual HIV status were added as protected grounds to 
employment laws in Samoa in 2013 through enactment of the Labour & Employment Relations Act 2013. 
The text of the law is at: www.parliament.gov.ws/new/wp-
content/uploads//01.Acts/Acts%202013/Labour_and_Employment_Relations_Act_2013_-_Eng.pdf 
173 The Teaching Service Act 2013, Sec. 18(2)(f) states, “… ensure that the recruitment, promotion, 
professional development, transfer and all other aspects of the management of its employees is carried out 
without discrimination on the basis of … sexual preference…”, at: 
http://moet.gov.vu/docs/acts/Teaching%20Service%20Act_No.%2038%20of%202013.pdf 
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174 Prohibition of sexual orientation discrimination was included on the interim Constitution that came into 
force on 27 April 1994 (Article 8), text of the law available at: 
www.constitutionalcourt.org.za/site/constitution/english-web/interim/. It is also included in Article 9 of the 
1997 Constitution, at: www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/thetext.htm 
175 Nepal’s new Constitution is overtly inclusive of sexual and gender minorities. It came into force on 20 
September 2015, see: 
www.constitutionnet.org/files/draft_constitution_of_nepal_2015_idea_tranlation_0.pdf 
176 Although Article 30 does not spell out the words ‘sexual orientation and gender identity, its travaux preparatoire, or “intentions” document, does. According to 

the International Labour Organisation: “[t]he Intentions of the Constitution of the Kingdom of Thailand (2007) […] that provides clarifications and guidelines for 

applications to specific articles in the Constitution. The “intention” for Section 30 of the Constitution clarifies the definition of the ground “sex” to include “gender,” 

“sexual identity,” and “sexual diversity” as agreed upon by the Constitution Drafting Committee following the negotiation by LGBT rights advocates. This was a 

compromise as the Constitution Drafting Committee could not agree unanimously to include the term “sexual diversity” as another ground for prohibited 

discrimination in Section 30”, see: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_356950.pdf; The 

November 2012 National Social Welfare Promotion Commission (NSWPC) Regulation issued under the 2007 amendment of the Social Welfare Promotion Act B.E. 

2546 (2003)43 identifies “persons of diverse sexualities” among 13 target population groups deemed “facing difficulties” (i.e ., disadvantaged or facing 

discrimination) and requiring special assistance to access social services, see: Busakorn Suriyasarn, Gender identity and sexual orientation in Thailand ILO Country 

Office for Thailand, Cambodia and Lao People’s Democratic Republic, Bangkok, 2014, at 22, see: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---

sro-bangkok/documents/publication/wcms_356950.pdf 
177 See: Article 14 of the Constituición Política del Estado, of 7 February 2009. Text of the law is available 
at: http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469 
178 The judgment in Egan v Canada read sexual orientation into Canada's Charter of Rights and Freedoms, 
see commentary at: http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/the-
charter/democratic-rights-sections-3-5/669-egan-v-canada-1995-equality-rights-and-same-sex-spousal-
benefits 
179 See: Article 23(3) of the 1998 Constitution, available at: 
http://pdba.georgetown.edu/constitutions/Ecuador/ecuador98.html. A new Constitution was adopted by 
referendum in 2008, which also protects people from discrimination based on gender identity, available at: 
www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf 
180 Art. 11 of the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires (1996), see: 
www.legislatura.gov.ar/assets/documentos/constituciones/constitucion-
ciudad.pdf?iframe=true&width=99%&height=100% 
181 Alagoas (2001), Federal District (1993), Mato Grosso (1989), Pará (2003), Santa Catarina (2002), 
Sergipe (1989). 
182 Article 26 of the Virgin Islands Constitution Order 2007. Text of the law is available at: 
www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1678/contents/made 
183 Article 1 prohibits discrimination based on “sexual preferences”. Text of the law is available at: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s 
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184 Berlin (1995), Brandenburg (1992), Thuringia (1993). 
185 185  Equal Opportunities Act, at: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126781.pdf 
186 Law on Prevention of Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immune Deficiency 
Syndrome, 2012 
187In May 2012, the Department of Education (DepEd) issued DepEd Order No. 40 (The DepEd Child Protection Policy), which seeks to guarantee the protection of 

children in schools from any form of violence, abuse or exploitation regardless of SOGI, at Section 2(J), see: 

www.pap.org.ph/includes/view/default/uploads/dep_ed.pdf  
188 Social security benefits extended to same-sex couples, see: www.ticotimes.net/2014/05/23/in-landmark-
vote-costa-rica-social-security-system-to-guarantee-same-sex-couples-same-rights-as-other-couples 
189 Other than sodomy and marriage laws, there are no federal laws that prohibit discrimination based on 
sexual orientation (most often inclusive of gender identity). However, at the individual state level, there are 
numerous laws and administrative codes inclusive of these statuses, for example, see the Movement 
Advancement Project’s ‘Non-Discrimination Laws’, at: www.lgbtmap.org/equality-
maps/non_discrimination_laws 
190 This European listing refers primarily to non-discrimination in the provision of goods and services, but 
in some cases to housing, access to health care and public administration. For more detail on these laws see 
ILGA-Europe’s Rainbow Europe 2015 and 2016, at: http://www.ilga-europe.org/resources/rainbow-
europe/2015 
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191 The Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Act, 2013 
provides for overarching non-discrimination provisions, see Australian Human Rights Commission 
Information Sheet with links to the text of the law, at: 
https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/Information%20sheet%20on%20new%20protections%2
0in%20the%20Sex%20Discrimination%20Act%20-%20FINAL.pdf 
192 The Human Rights Act (1993) provides for an over-arching ban on discrimination based on sexual 
orientation, see: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/latest/DLM304475.html 
193 See: Article 52.2(e) of the Penal Code, available at: www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243617 
194 Applies only to homicide, see: Criminal Code, Section 80(4), as amended by Art. 1, Law No. 26.791, 
Official Gazette 14 December 2012. Text available at: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#15 
195 See: Articles 40 bis and 281 ter of the Penal Code (Título VIII del Libro Segundo del Código Penal), as 
amended by Articles 21 and 23 of the Ley Contra el Racism y Toda Forma de Discriminación of 2011. 
Original text is available at: www.noracismo.gob.bo/index.php/leyes-y-normativas/122-ley-n-045-contra-
el-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion 
196 See: Article 12 (21) of the Código Penal of Chile, as amended by Article 17 of Ley Nº 20.609, which 
establishes measures against discrimination. Original text of the latter law: www.colegioabogados.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=/archivo.html&bri=colegioabogados&tab=art_1&campo=c_archivo&id=1191 
197 See: Law 1482 of 30 November 2011, which also covers incitement to hatred based on sexual 
orientation. Original text is available at: www.vicepresidencia.gov.co/Programas/Documents/121431-LEY-
ANTIDISCRIMINACION.pdf 
198 See: Articles 6, 7, 8 and 21 of the section Reformas al Código Penal of the Ley Reformatoria Al Codigo 
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de Procedimiento Penal y al Codigo Penal. Original text is available at: 
www.hsph.harvard.edu/population/.../ecuador.sexdiscrim.09.doc.www.carlosparma.com.ar/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=347:ley-reformatoria-al-codigo-penal-codigo-de-procedimiento-penal-
codigo-de-la-ninez-y-adolescencia-y-codigo-de-ejecucion-de-penas-y-rehabilitacion-
social&catid=41:parte-especial&Itemid=27 
199 On 21 February 2013, the Congress approved an amendment to the Penal Code that prohibits hate 
crimes based on sexual orientation and gender identity. Text of the decision is available at: 
www.insurrectasypunto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6799:lgbti-logra-reforma-
al-codigo-penal-en-honduras&catid=3:notas&Itemid=3. However, homophobia in Honduras has risen to 
extraordinary levels, according to Xindex in April 2016, see: 
https://www.indexoncensorship.org/2016/04/magazine-honduras-rainbow-warriors-the-dangers-of-being-
an-lgbt-activist/ 
200 See: Article 149 ter of Law 17.677 of 29 July 2003, Solicitation to Hate, Contempt or Violence or 
Commission of These Acts Against Certain Persons. Original text is available at: 
www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17677&Anchor=.www.gparlamentario.org/spip/I
MG/pdf/Ley_17677_de_29-7-2003_Actos_Violentos_fundados_en_Identidad_Sexua_-_Uruguay.pdf 
201 Coahila (2005) and the Federal District (2009).  See: Article 350 of Coahila’s Penal Code, available at: 
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/coahuila/codigo-penal-de-coahuila.pdf, and 
Article 149 bis of the Federal District, available at:. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s 
202 Also applied at state level in Arizona (1995), California (1988), Colorado (2005), Connecticut (1990), 
Delaware (1997), Florida (1991), Hawaii (2001), Illinois (1991), Iowa (1990), Kansas (2002), Kentucky 
(1998), Louisiana (1997), Maine (1995), Maryland (2005), Massachusetts (1996), Minnesota (1989), 
Missouri (1999), Nebraska (1997), Nevada (1989), New Hampshire (1991), New Jersey (1990), New 
Mexico (2003), New York (2000), Oregon (1990), Rhode Island (1998), Tennessee: (2000), Texas (2001), 
Vermont (1990), Washington (1993), Wisconsin (1988) and District of Columbia (1990), as well as Puerto 
Rico (2005) 
203 Albania’s parliament amended on 4 May 2013 Section 50/j of its Criminal Code to strictly punish a 
crime “when the offense is committed due to reasons related to gender, race, colour, ethnicity, language, 
gender identity, sexual orientation, political opinions, religious or philosophical beliefs, health status, 
genetic predisposition, or disability”. Text of the law is available at: 
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes 
204 Criminal Code, 2005, “Criminal Code of Andorra: Article 30: Aggravating circumstances 
The following are considered aggravating circumstances of the crime: 6. when committed the crime on the 
grounds of racism, xenophobia or related ideology, religion, nationality, ethnicity, sex, sexual orientation, 
illness or the physical or mental disability of the victim”. 
205 Republika Srpska   Criminal Code RS last amended 2013, Article 147; and Criminal Code of the Brcko 
District of Bosnia and Herzegovina (Brcko District Official Gazette nos.10/03, 45/04 and 6/05), Article 2, 
texts at: www.legislationline.org/topics/country/40/subtopic/79 
206 See:  Finnish Crime Code (chapter 6, section 5) at: 
www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf 
207 The law applies to the following overseas departments and territories upon adoption: French Guiana, 
French Polynesia, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, New Caledonia, Réunion, St Barthélemy, St Martin, 
St Pierre & Miquelon and Wallis & Futuna. 
208 See: Article 1 of 27 March 2012, Legislative Amendment. Original text is available at: Article 53(3) 
amendment of March 2012 that includes sexual orientation in the scope of non-discrimination protections, 
see: 
 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1637963; see: also 
http://lgbt.ge/?p=4679 and www.legislationline.org/documents/action/popup/id/15732. In January 2015, the 
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http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/coahuila/codigo-penal-de-coahuila.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.legislationline.org/topics/country/40/subtopic/79
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
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، لیتوانیا 212)2013وكوسوفو (211) 2004، المعدل 1940، أیسلندا (210)2014، ھنغاریا (209)2013الیونان (
، النرویج ( 216)2003)، ھولندا (2010، الجبل األسود (215)2012، مالطا (214)1997، لوكسمبورغ (213)2009(

، سلوفاكیا 219)2012، صربیا (218)2008مارینو ()، سان 2006)، رومانیا (2007، البرتغال (217)1994
 222).2010 -2004) والمملكة المتحدة (2003)، السوید (1996، اسبانیا (221)2013، سلوفینیا (220)2013(

                                                                                                                                                 
director of the LGBT organisation Identoba received death threats following his criticism of a Christmas 
speech by the Patriarch of Georgia, see: http://identoba.com/2015/01/08/identoba-under-attack/ See: Article 
1 of 27 March 2012, Legislative Amendment. Original text is available at: Article 53(3) amendment of 
March 2012 that includes sexual orientation in the scope of non-discrimination protections, see: 
 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1637963; see: also 
http://lgbt.ge/?p=4679 and www.legislationline.org/documents/action/popup/id/15732. In January 2015, the 
director of the LGBT organisation Identoba received death threats following his criticism of a Christmas 
speech by the Patriarch of Georgia, see: http://identoba.com/2015/01/08/identoba-under-attack/ 
209 According to Article 66 of the Act of Addictive Substances and Other Provisions, the second paragraph 
of section D, paragraph 3 of Article 79 of the Criminal Code should include “sexual orientation” as a 
ground of hatred. Original text is available at: www.ilga-
europe.org/media_library/ilga_europe/guide_to_europe/country_by_country/files_for_legal_summary/gree
ce/hatecrime_legislation_on_sogi_greece. The Act was passed on 12 March 2013, and entered into force 
upon publication 
210 Hungarian Criminal Law does not explicitly make hate crime based on sexual orientation an aggravating 
circumstance, but the Regional Court of Appeal of Debrecen found homophobic murder an aggravating 
circumstance in its decision. See:  http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sajtokozlemeny/20140210/aljas-
indokbol-kulonos-kegyetlenseggel-olt-elefogytiglant-kapott; see: also, 
http://en.hatter.hu/news/homophobic-murderer-gets-life-imprisonment-in-hungary. 
http://en.hatter.hu/news/homophobic-murderer-gets-life-imprisonment-in-hungary. In February 2016, the 
Háttér Society (LGBTQI organisation in Hungary) reported that two individuals were convicted for a 
homophobic hate crime (attack on two Brazilian students perceived to be gay), see: 
http://en.hatter.hu/news/gay-brazilian-students-assaulted-in-budapest-court-finds-perpetrators-guilty-of-
hate-crime 
211 General Penal Code of Iceland No. 19, February 12, 1940 (as of 1 March 2004), Article 233a, see: 
www.legislationline.org/topics/country/24/subtopic/79 
212 Criminal Code of Kosovo (promulgated 13 July 2012, into force on 1 January 2013), Article 74 (para. 
2.12) and Article 333 (para. 4) 
213 See: the Excerpts from The Criminal Code of the Republic of Lithuania of 26 September 2000 No VIII-
1968 (as last amended on 9 July 2009 – No XI-330), online at: 
www.legislationline.org/topics/country/17/subtopic/79 
214 See Penal Code: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/codepenal.pdf 
215 See: Articles 83B, 222A, 215D and 325A of the Criminal Code of Malta. Text of the law available at: 
www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574&l=1. The Criminal Code 
was amended by ACT No. VIII of 2012, at: 
www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=23426&l=1 
216 This concerns an instruction on the basis of Article 130(4) of the Wet Rechterlijke Organisatie [Act on 
the Judicial System]. The text of the current (2007) version of the instruction, original text is available at: 
www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@86289/aanwijzing/ 
217 Criminal Code of the Kingdom of Norway  (Act of 22 May 1902 No. 10 as subsequently amended, most 
recently by Act of 1 July 1994 No. 50), Articles 232 and 292. 
218 Law no. 66 on Disposizioni in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale of 28 
April 2008, available at: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_128030.pdf 
219 Criminal Code ("Official Gazette of the Republic of Serbia", nos. 85/2005, 88/2005 - corrigendum, 
107/2005 - corrig., 72/2009, 111/2009 and 121/2012), Article 54a 
220 Criminal Code, Act No. 300/2005, Effective 1 January 2006. Last amendments added sexual orientation 
(in May 2013, in force 31 July 2013), at Article 140(f), see: 
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 )1أوقیانوسیا (

 ).2002نیوزیلندا (
 

 المتحدةمن أعضاء األمم  %19دولة)  36الدول التي تحظر التحریض على الكراھیة على أساس التوجھ الجنسي (
 )1أفریقیا (

 ).2000جنوب أفریقیا (

 

 )6األمریكتین (

 224)، وبعض أجزاء من المكسیك2009)، اإلكوادور (2011)، كولومبیا (1996، كندا (223)2011بولیفیا (
 225).2003وأوروغواي (

 

 )28أوروبا (

الدنمارك  228)2011)، قبرص (2003)، كرواتیا (2003، بلجیكا (227)2011، النمسا (226)2013ألبانیا (
، 233)2013، المجر (232)2014، الیونان (231)2005، فرنسا (230)2011)، فنلندا (2006، أستونیا (229)1987(

                                                                                                                                                 
www.legislationline.org/topics/country/4/subtopic/79 
221 Criminal Code of Slovenia published in official gazette: Uradni list RS, št. 55/2008 (OJ RS, No. 
55/2008), Article 297, see: www.legislationline.org/topics/country/3/subtopic/79 
222 Such laws have been adopted in England and Wales (2005), Northern Ireland (2004) and Scotland 
(effective 2010). 
223 See: Articles 28 quater, 281 septieser and 281 octies of the Penal Code (Título VIII del Libro Segundo 

del Código Penal), as amended by Article 23 of the Ley Contra el Racism y Toda Forma de Discriminación 
of 2011. Original text is available at: www.rree.gob.bo/webmre/Documentos//d385.pdf 
224 Coahuila (2005) and the Federal District (2009) 
225 225 See: Article 149 bis of Law 17.677 of 29 July 2003, Solicitation to Hate, Contempt or Violence or 
Commission of These Acts Against Certain Persons. Original text is available at: 
www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17677&Anchor=.www.gparlamentario.org/spip/I
MG/pdf/Ley_17677_de_29-7-2003_Actos_Violentos_fundados_en_Identidad_Sexua_-_Uruguay.pdf 
226 Albania’s parliament amended its Criminal Code on 4 May 2013. Article 119/a: “Providing to the public 
or distribution of deliberate materials containing racist, homophobic or xenophobic content, through the 
communication and information technology, is punishable by a fine or imprisonment up to two years”. Text 
of the law is available at: http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes 
227 Criminal Code of Austria (1974, amended 2011); Incitement to violence  § 283 StGB (Penal Code) – 
incitement to hatred and violence (FLG 1974/60, last amended by FLG I 2011/103), Article 1. 
228 See: Combating of Certain Forms and Expression of Racism and Xenophobia by means of Criminal 
Law, Law of 2011 (Law 134(I)/2011). 
229 The law is applicable to Faeroe Islands (2007) and to Greenland (2010). 
230 Chapter 11, Section 10 of the Penal Code makes “incitement against certain group” an offence. In June 
2011, sexual orientation was added to the list of protected characteristics. Text of the law is available at: 
www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf 
231 The law applies to the following overseas departments and territories upon adoption: French Guiana, 
French Polynesia, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, New Caledonia, Réunion, St Barthélemy, St Martin, 
St Pierre & Miquelon and Wallis & Futuna 
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، موناكو 234)2012)، مالطا (1997)، لوكسمبورغ (2003)، لیتوانیا (1989)، ایرلندا (1996أیسلندا (
)، سان مارینو 2007ل ()، البرتغا1981)، النرویج (1992، ھولندا (236)2010، الجبل األسود (235)2005(
) والمملكة 2015)، سویسرا (2003)، السوید (1996، اسبانیا (237)2008)، سلوفینیا (2009)، صربیا (2008(

 ).10-2004المتحدة (

 

 )1أوقیانوسیا (

 238بعض أجزاء من أسترالیا.
 

 من أعضاء األمم المتحدة %11دولة)  22الدول التي تسمح بالزواج لشخصین من نفس الجنس (
 

 )1( 239أفریقیا

 ).2006جنوب أفریقیا (

 

 )6األمریكتین (

، وبعض أجزاء من المكسیك 242)2009، كولومبیا (241)2011/2013، البرازیل (240)2010األرجنتین (
 245) والوالیات المتحدة.2005. كندا (244)2013وأوروغواي (243

                                                                                                                                                 
232 See: Combating of Certain Forms and Expression of Racism and Xenophobia by means of Criminal 
Law, Law of 2011 (Law 134(I)/2011). 
233 Criminal Code of Hungary Excerpts from Act IV of 1978 on the Criminal Code (as amended 2013), 
Section 216: Violence Against a Member of the Community, see: 
www.legislationline.org/topics/country/25/subtopic/79 
234 See: Articles 82A and 82C of the Criminal Code of Malta, text of the law is available at: 
www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574&l=1. The Criminal Code 
was amended by ACT No. VIII of 2012 at: 
www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=23426&l=1 
235 See: Articles 16, 24, 25, 44 of the Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, 
available at: 
www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8e84/29ad7325e3a152a4c1257
73f003d2e4e!OpenDocument.www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8
e84/29ad7325e3a152a4c125773f003d2e4e!OpenDocument 
236 Criminal Code of Montenegro (“Official Gazette of the Republic of Montenegro ” no. 70/2003, and 
Correction, no. 13/2004), Article 370. 
237 See: Article 297(1) of the Penal Code at: 
www.policija.si/eng/images/stories/Legislation/pdf/CriminalCode2009.pdf 
238 Australian Capital Territory (2004), New South Wales (1993), Queensland (2003), Tasmania (1999). 
239 It is notable that some States have legal provisions that legislatively or constitutionally prohibit same-
sex marriage in Africa including Angola (Family Code), Burkino Faso (Constitution), Burundi 
(Constitution), Cape Verde (Civil Code), DRC (Constitution), Ethiopia (Family Code), Guinea Bisseau 
(Civil Code), Malawi (Marriage, Divorce and Family Relations Act, 2015), Mozambique (Family Law), 
Nigeria (Same Sex Marriage (Prohibition) Act, 2013) and Uganda (Constitution). 
240 Text of the law is available at: 
www.sigla.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&catid=81:legislacion-y-
jurisprudencia&id=438:ley-matrimonio-gay&Itemid=101 
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 )13أوروبا (

، أیسلندا 248)2013، فرنسا (247)2017، المعمول مارس 2015فنلندا ( 246)،2012) والدنمارك (2003بلجیكا (
)، البرتغال 2009)، النرویج (2001، ھولندا (251)2015، لوكسمبورغ (250)2015، ایرلندا (249)2010(
 253) (معظم أجزاء).2014) والمملكة المتحدة (2009)، السوید (2005، اسبانیا (252)2010(

                                                                                                                                                 
241 On 5 May 2011, the Supreme Court in Brazil ruled in favour of recognising same-sex couples living 
in ’stable unions’ as family units and therefore entitled to the same rights of heterosexual couples living in 
the same kind of unions. The original text of the decision is available at: 
http://direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/2011.05.05_-_stf_-_adi_4.277.pdf. In another decision of 25 
October 2011, the Court indicated that same-sex ‘stable unions’ should be converted to marriage and 
recommended the Congress to do so (however to date [April 2016] no legislative action has been taken in 
Congress). The text of this decision is available at: www.gontijo-familia.adv.br/direito-de-familia-
casamento-civil-entre-pessoas-do-mesmo-sexo/). Nevertheless, on 14 May 2013, the National Council of 
Justice passed Resolution No.175, which states that notaries from all over the country can no longer refuse 
to register same-sex marriage. It appears that this edict has had effect throughout the country. The text of 
the resolution is available at: www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolução_n_175.pdf 
242 On 7 April 2016, Colombia’s Constitutional Court ruled in favour of extending full marriage rights to 
same-sex couples 29 January 2009, see: http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-
permite-matrimonio-igualitario/464772. In 2009, the Constitutional Court ruled in favour of giving 
cohabitating same-sex couples the same rights offered to unmarried heterosexual couples see: text of the 
law at: www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm. In a further decision of 26 July 2011, 
the Court recognised same-sex couples as family entities and ordered the Congress to legislate on the 
matter of same-sex marriage before the date of 20 June 2013. In case they failed to do so, same-sex couples 
would be granted marriage rights automatically (see: the decision at: 
www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2030%20comunicado%2026%20de%20julio%20de%2
02011.php. As the government did fail to legislate and have not yet delivered, the first couple registered 
their civil marriage in Bogota on 24 July 2013, see: www.matrimonioigualitario.org/2013/07/por-primera-
vez-jueza-de-colombia_3133.html 
243In Mexico, same-sex marriage is available in the Federal District (Mexico City) and the states of 
Coahuila and Quintana Roo -- and, for some couples who filed legal cases, in the states of Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz and Yucatán. Mexico has 31 states. This list contains 25 of them. An up-to-
date, complex and evolving picture on the legal status of marriage equality in Mexico is described by Rex 
Wokner at: http://wockner.blogspot.ie  
244 The Marriage Equality Bill was signed by the President on 3 May 2013, and entered into force on 1 
August 2013. Original text of the law is available at: 
www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18590&Anchor=.www0.parlamento.gub.uy/leyes
/AccesoTextoLey.asp?Ley=19075 
245 245  Supreme Court ruling, 2015: Obergefell v. Hodges, No. 14-556, slip op. at 23 (U.S. June 26, 2015), 
at: www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf. In Puerto Rico, having delayed the outcome 
of a marriage case until Obergefell was adjudicated (see: www.washingtonblade.com/2015/04/14/federal-
appeals-court-delays-puerto-rico-marriage-case/), the judge in the [ongoing] case then said the Supreme 
Court Ruling does not apply, see comment at: 
www.slate.com/blogs/outward/2016/03/09/puerto_rico_ruling_against_marriage_equality_will_be_overtur
ned.html?wpsrc=sh_all_mob_tw_bot 
246 As a part of the Danish Realm and a sub-autonomous entity, same-sex marriage came into force in 
Greenland on 1 April 2016, see: https://theperchybird.wordpress.com/2016/04/01/same-sex-weddings-
begin-in-greenland-today/. On 29 April 2016, the Faroe Islands became the last Nordic State to legalise 
same-sex marriage, see: http://cphpost.dk/news/faroe-islands-says-yes-to-same-sex-marriage.html 
247 The new Finnish legislation, due into force on 1 March 2017, allows for gender-neutral marriage in 
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 )1أوقیانوسیا (

 254).2013نیوزیلندا (
 

الدول التي تسمح للشریكین من نفس الجنس بمعظم أو كل حقوق الزواج مثل (الشراكة المدنیة والشراكات 
 % من اعضاء األمم المتحدة9 - دولة  19) المسجلة واالتحاد المدني إلخ

 
 )4األمریكتین (

 ).2007وبعض أجزاء من المكسیك ( 256)2014، اإلكوادور (255)2015) وتشیلي (2011البرازیل (

                                                                                                                                                 
Finland, see: http://yle.fi/uutiset/president_signs_gender-neutral_marriage_law/7818157 
248 See: Law Providing for Same-Sex Marriage, passed on 17 May 2013, effective 29 May 2013. Text of the 
law is available at: www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-
law/decision/decision-no-2013-669-dc-of-17-may-2013.137411.html. As overseas Departments of France 
(which legislated for marriage equality in 2013), same-sex marriage is available in both Martinique and 
Guadeloupe. See: www.guadeloupe.franceantilles.fr/regions/grande-terre-sud-et-est/le-premier-mariage-
gay-celebre-a-sainte-anne-226029.php; and www.rewmi.com/martinique-premier-mariage-homosexuel-
celebre-deux-femmes-se-sont-dit-oui_a79551.html 
249 On 11 June 2010, the Icelandic Parliament approved the law which repeals the registered partnership 
law and allow couples to marry regardless of gender. Text of the law is available at: 
www.althingi.is/altext/138/s/0836.html 
250 On 22 May 2015, a Constitutional referendum (popular vote) to allow for marriage equality passed by 
61%-39%. The Marriage Act 2015 was signed into law on 29 October, 2015, see: 
www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/35/enacted/en/html 
251 See: http://jurist.org/paperchase/2014/06/luxembourg-legalizes-same-sex-marriage-adoption.php 
252 Text of the law is available at: http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/10500/0185301853.pdf 
253 For England and Wales, see: Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (in force 2014), available at: 
www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/30/contents/enacted. For Scotland, see: Marriage and Civil Partnership 
(Scotland) Act 2014, available at: www.legislation.gov.uk/asp/2014/5/contents/enacted. The British 
territory of the Pitcairn Islands (population: 48 persons) introduced marriage equality in December 2015, 
see: http://www.theguardian.com/global/2015/jun/22/pitcairn-island-population-48-passes-law-to-allow-
same-sex-marriage; on 26 April 2016 the Isle of Man’s Upper House approved the Marriage and Civil 
Partnership (Amendment) Bill 2016, see: https://theperchybird.wordpress.com/2016/04/26/isle-of-man-
approves-same-sex-marriage/ 
254 See: Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act 2013, entry into force on 19 August 2013. Text 
of the law is available at: 
www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html?search=ts_act%40bill%40regulati
on%40deemedreg_Definition+of+marriage_resel_25_a&p=1 
255On 28 January 2015, the Chilean congress approved the 'Acuerdo de Unión Civil', which allows same-
sex couples and unmarried heterosexual couples to enter into civil unions. The summary of the law is 
available at: www.gob.cl/2015/01/30/acuerdo-de-union-civil-nuevos-beneficios-para-convivientes/. The 
bill, which was introduced in 2011, was signed into law on 13 April 2015 and is expected to enter into force 
in September 2015. The legal proceedings of the law can be followed here: 
www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=7873-07 (See: 'Oficio de ley al 
Ejecutivo', dated 28/01/15 for the final text of the law).  
256 On 22 August 2014, President Rafael Correa signed an order requiring the Civil Registry to allow same-
sex de facto couples to register their unions. The law took effect on September 15 in Quito, Guayaquil and 
Cuenca only, though it has been announced it will be gradually implemented all over the country, see: 
www.andes.info.ec/es/noticias/15-septiembre-reconoceran-uniones-hecho-estado-civil.html. On 21 April 
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المعمول ینایر  2014، واستونیا (258)2015، قبرص (257)2014)، كرواتیا (2010)، النمسا (2014أندورا (
، مالطا 260)2011)، لیشتنشتاین (2016)، إیطالیا (2009)، ھنغاریا (2015)، الیونان (2001، ألمانیا (259)2016

 ).2005ة المتحدة () وأجزاء من المملك2007)، سویسرا (1997، ھولندا (261)2014(

 

 262)1أوقیانوسیا (

 بعض أجزاء من أسترالیا.

 
 من أعضاء األمم المتحدة %3دول)  5( الدول التي تسمح ببعض الحقوق الزوجیة للشركاء من نفس الجنس

 )1(263آسیا 
 )1994إسرائیل (

 
 )1األمریكتین (
 264).2013كوستاریكا (

 
 )2أوروبا (

 265).2006() وسلوفینیا 2006جمھوریة التشیك (
 

 )1أوقیانوسیا (
                                                                                                                                                 
2015, the National Assembly approved the 'Ley reformatoria del Código Civil’, which amends the Civil 
Code finally allowing same-sex couples to register their de facto unions, without having to prove they had 
been in a relationship for at least two years, see: http://ilga-lac.org/ecuador-reconoce-la-union-de-hecho-
homosexual-como-un-estado-civil/ 
257 See, reportage on the Life Partnership Act of July 2014, at; 
http://wwwa.ansa.it/ansamed/en/news/nations/croatia/2014/07/15/croatia- passes-law-on-same-sex-
unions_64fe4604-9706-44fb-a8ce- d48129ba01e1.html 
258 Civil partnership came into force on 9 December 2015 in Cyprus. See text of law at: 
www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/13619D477EE08945C2257F16002C668D/$file/4543%209%2012%
202015%20PARARTIMA%201o%20MEROS%20I.pdf 
259 See text of the new Estonian law, entered into force on 1 January 2016, at: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/527112014001/consolide 
260 See: Registered Partnership Bill (Lebenspartnerschaftsgesetz), passed on 16 March 2011, and published 
on 21 March 2011. Original text of the law is available at: www.llv.li/pdf-llv-
rk_vernehml._lebenspartnerschaftsgesetz.pdf 
261 See: http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26024&l=1 
262 Australian Capital Territory (2008), New South Wales (2010), Tasmania (2004) and Victoria (2008).  
See: the Family Law Amendment Act 2008, available at www.comlaw.gov.au/Details/C2008A00115 
263 See Saurav Jung Thapa, ‘Marriage Equality: Is Asia the Next Frontier?’, Human Rights Campaign, at: 
www.hrc.org/blog/marriage-equality-is-asia-the-next-frontier 
264 On 4 July 2013, the President signed into law the 'Ley de la Persona Jovenen', which recognises the 
rights of  unions without "any kind of discrimination against the human dignity", as stated in Article 2, thus 
allowing same-sex de facto unions to claim for their rights in court.  Text of the law is available at: 
www.gaceta.go.cr/pub/2013/07/08/COMP_08_07_2013.pdf 
265 In December 2015, a Constitutional referendum on same-sex marriage failed in Slovenia – marriage can 
only be recognised as being between a man and a woman. 
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 266بعض أجزاء من أسترالیا.
 من أعضاء األمم المتحدة %13دولة)  26( الدول التي تسمح بالتبني المشترك لألزواج المثلیین والمثلیات

 )1أفریقیا (
 .267)2002جنوب أفریقیا (

 
 )1آسیا (

 ).2008إسرائیل (
 

 )6األمریكتین (
، 270)2010، وبعض أجزاء من المكسیك (269)2015كولومبیا ( ،268)2010)، البرازیل (2010األرجنتین (

 273وبعض أجزاء من الوالیات المتحدة. 272. كندا271)2009أوروغواي (
   

 )16أوروبا (
، 278)2015/2017، فنلندا (277)2013، فرنسا (276)2010والدنمارك ( 275)2006، بلجیكا (274)2014أندورا (
)، النرویج  2001، ھولندا (282)2014، مالطا (281)2014(، لوكسمبورغ 280)2015، ایرلندا (279)2006أیسلندا (

                                                 
266 Norfolk Island (2006), Northern Territory (2004), Queensland (several acts from 1999 and onwards), 
South Australia (2003, 2007), Western Australia (2002). 
267 Du Toit and Another v Minister of Welfare and Population Development and Others (CCT40/01) [2002] 
ZACC 20; 2002 (10) BCLR 1006; 2003 (2) SA 198 (CC) (10 September 2002). Text of the law is available 
at: www.saflii.org/za/cases/ZACC/2002/20.pdf 
268 The Superior Court of Justice of Brazil ruled in April 2010 that same-sex couples may adopt children.  
This judgment was upheld in the Supreme Federal Court of Brazil in August 2010. See: 
www.athosgls.com.br/noticias_visualiza.php?contcod=29208 
269 See text of the Constitutional Court of Columbia’s decision “DECISION SU 617 DE 2014 Right of 
homosexual couples to adopt a child when he is the son of one of the partners. 
270 The Federal District (2010), and Coahuila (2014) 
271 Text of the law is available at: 
www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18590&Anchor= 
272 Alberta, British Columbia (1996), Manitoba (2002), New Brunswick (2008), Newfoundland & Labrador 
(2003), Northwest Territories (2002), Nova Scotia (2001), Nunavut, Ontario (2000), Prince Edward Island 
(2009), Quebec (2002), Saskatchewan (2001) 
273 Mississippi is the only US state that does not permit LGBT parents to petition for joint adoption: 
www.lgbtmap.org/equality-maps/foster_and_adoption_laws. However, in a case adjudicated in March 
2016, EL v VL 577 U. S. (2016), the US Supreme Court’s ruling refers to the U.S. Constitution’s Full Faith 
and Credit Clause, which requires states to abide by rulings and regulations established in other states, and 
thereby to recognise same-sex adoption nationwide, see text of ruling at: 
www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-648_d18e.pdf; see case summary here: 
www.nclrights.org/cases-and-policy/cases-and-advocacy/case-e-l-v-v-l/ 
274 Text of law, at: https://www.bopa.ad/bopa/026071/Pagines/lq26071006.aspx 
275 On 1 January 2015, a new law came into force in Belgium which allows the non-biological mother in a 
lesbian couple to be automatically recognised as the legal mother following the birth of their child, see: 
www.marriagequality.ie/news/2014/12/06/positive-developments-for-lesbian-couples-in-belgium/ 
276 Text of law, at: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131779 
277 Text of law, at: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categori
eLien=id 
278 The new Finnish legislation, due into force on 1 March 2017, allows for gender-neutral marriage and 
joint adoption in Finland, see: http://yle.fi/uutiset/president_signs_gender-neutral_marriage_law/7818157 
279 Text of law, at: http://www.althingi.is/altext/132/s/1445.html 
280 Some weeks prior to the 22 May Constitutional referendum on marriage equality in Ireland, the Children 
and Family Relationships Act 2015, allowing for joint adoption by same-sex couples, was signed into law 
in April 2015, text of Act at: www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html 
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-2005) والمملكة المتحدة (2003)، السوید (2005)، اسبانیا (2011، سلوفینیا (283)2016)، البرتغال (2009(
2013(284. 

 
 )2أوقیانوسیا (

 286).2013ونیوزیلندا ( 285أسترالیا (األكثر)
 

 المتحدةمن أعضاء األمم  %11دولة)  23التبني الثانوي (
 )1األمریكتین (

 287).2015الوالیات المتحدة األمریكیة (
 

 )17أوروبا (
)، فرنسا 2009)، فنلندا (2014)، أستونیا (2008) والدنمارك (2006)، بلجیكا (2016)، النمسا (2014أندورا (

ولندا )، ھ2014، لوكسمبورغ (289) 2016، جزء من إیطالیا (288)2006)، أیسلندا (2005)، ألمانیا (2013(
-2005) والمملكة المتحدة (2003)، السوید (2005)، اسبانیا (2011)، سلوفینیا (2009)، النرویج (2001(

2013.( 
  

                                                                                                                                                 
281 Text of law, at: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/a125.pdf 
282 Text of law, at: 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26024&l=1 
283 Text of law, at: 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a
67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e69394d587a4a664d6
a41784e6935775a47593d&fich=L_2_2016.pdf&Inline=true 
284 Such a law entered into force in England and Wales in 2005, in Scotland on 28 September 2009, and in 
Northern Ireland in 2013. Among British Associates, Gibraltar (2014), Isle of Man (2011) and Jersey 
(2012) also allow joint adoption. 
285 Only the Australian states of Queensland and South Australia do not have adoption equality. 
286 See: Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act 2013, which consequentially amended the 
Adoption Act (1995 No. 93). Text of the law is available at: 
www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html?search=ts_act%40bill%40regulati
on%40deemedreg_Definition+of+marriage_resel_25_a&p=1 
287 Since the marriage law changed in the US in 2015, 2nd parent adoption for married same-sex couples are 
available throughout the country. For second parents who are not married petition can be made in 15 States 
(Montana, Idaho, Oregon, Colorado, California, Oklahoma, Illinois, Indiana, Florida, Pennsylvania, 
Vermont, Maine, New York, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, and the District of Columbia), see: 
www.lgbtmap.org/equality-maps/foster_and_adoption_laws 
288 Text of law, at: www.althingi.is/altext/132/s/1445.html 
289 The Court of Appeal of Naples ordered full recognition of second-parent adoptions on 5 April 2016, see: 
http://nelfa.org/wp-
content/uploads/2016/04/050406_NELFA_PRESS_RELEASE_NAPLES_COURT_DECISION.pdf 
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 (symbol) ھذا الرمز یعني تجریم العالقات الجنسیة المثلیة بین الذكور 

 (symbol) ھذا الرمز یعني الوجود لتجریم اإلناث في القانون الجزائي الحالي

 (symbol) ھذا الرمز یعني وجود تجریم

المعھد المھد الوطني لحقوق اإلنسان (لجنة حقوق اإلنسان، مكتب حقوق تم اإلشارة فیما إذا 
 اإلنسان، السلطة المسؤولة عن المساواة..) یتضمن التوجھ الجنسي في عملھ:

 

 (symbol) نعم یتضمن

 (symbol) ال یتضمن

 (symbol) من غیر الواضح

 (symbol) ال وجود لمعھد وطني لحقوق اإلنسان

والتي  في حال كان ھناك إعتقاالت، أدت إلى توجیھ تھم أم ال، في السنوات الثالث الماضیة
 استطاع الباحثون إیجادھا:

 

 (symbol) كان ھناك اعتقاالت

 (symbol) لم یكن ھناك اعتقاالت

 (symbol) من المحتمل ولكن من غیر المؤكد
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 إفریقیا
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 الجزائر
290 

 

 

 

 

 
 291).1966حزیران  8المؤرخ  156-66قانون العقوبات (المرسوم 

 ]أفعال جنسیة شاذة[  338المادة 
". ُمخالً بالحیّاءدج آل من ارتكب فعال عالنیاً  2.000إلى  500یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من "
وإذا آان الفعل العلني الُمخل بالحیاء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة "

 ."دج 10.000إلى  1.000بالحبس من ستة أشھر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

   
قوانین األخالق التي تحد من التعابیر المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة  –خرق الحیاء [  :مكرر 333المادة 

 ]الجنسانیة العلنیة 
دج آل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في  000.2إلى  500یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 

ع في العرض للجمھور أو باع أو أو عرض أو شراستیراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا 
شرع في البیع أو وزع أو شرع في التوزیع آل مطبوع أو محررا أو رسم أو إعالن أو صور أو لوحات زیتـیة أو 

 .صور فوتوغرافیة أو أصل الصورة أو قالبھا أو أنتج أي شيء مخل بالحیاء

 

 التعلیق

 338المادة جرمت ، 292ھذا محایدة بین الجنسیناللقانون العقوبات  1982و  2014في تنقیحات عام 
d‘homosexualité  نشر  عاقبت علىالمتعلقة باآلداب العامة، وتحدید من نفس الجنس،  333، في حین أن المادة

نطاق التنظیم القائم على السلوك الجنسي التقلیدي، وھو  ھذا . یتجاوز المعیارالكتابات والصور وغیرھا، خالفا لھذا 
 قبل كتابةفي النظام القانوني االستعماري الفرنسي  جذور 338 إن للمادةأقرب إلى "الترویج" للھویة غیر الغیریة. 

 1966.293لعقوبات في عام ل وطني أول قانون

 

                                                 
290 In 2016, a gay Algerian man’s refugee asylum claim to the UK was not accepted in part based on the 
lack of prosecutions or arrests in recent years, [OO (Gay Men) Algeria CG [2016] UKUT 00065 (IAC)], at 
www.refworld.org/pdfid/56b34af34.pdf 
291 Text of the law is available at: www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7998 
292 The original text of the codes is available at: www.joradp.dz/trv/apenal.pdf 
293 See: Muftah, "The Emergence of a Movement", for a good overview of the SOGI situation in Algeria at 
end of 2014, available at: muftah.org/gay-and-lesbian-mobilization-in-algeria/#.VPnU4inA4y4 
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توصیتین (اسبانیا وكندا)  "الحظت" (رفضت) الجزائر ،2012مایو الثانیة لدورة ااالستعراض الدوري الشامل  في
دم التمییز على أي عدم تجریم العالقات الجنسیة المثلیة "، واتخاذ التدابیر الالزمة لضمان المساواة وع تدعوان إلى

. 294(الخصوصیة وعدم التمییز) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 26و  17لمواد لأساس" وفقا 
 .2017بدأ في ینایر كانون الثاني عام للجزائر ی الثالثة دورةالاالستعراض الدوري الشامل و
 

 استعراض إلغا العالمي
 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة

30%   13%  23%   9%  26% 
 

 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة

 بشدة
28%   19%  21%   9%  23% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
34%    22%   44% 

 
  

                                                 
294 See Report of the Working Group on the Universal Periodic Review; Algeria, A/HRC/21/13, 
5 July 2012, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/algeria/session_13_-
_may_2012/ahrc2113algeriae.pdf 
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 أنغوال
 

 

 

 

 295(الموروثة من عھد االستعمار البرتغالي). 1954، بصیغتھ المعدلة في عام 1886سبتمبر  16قانون العقوبات 

 [أعمال ضد الطبیعة]   )4( 71و  70المواد 

سندات ة. اإلجراءات األمنیة قد تشمل: تقدیم لفرض إجراءات أمنیة على الناس الذین یمارسون عادة أعمال ضد الطبیع
وضع تحت المراقبة لمدة معینة، أو حتى االعتقال في إصالحیة أو مستعمرة زراعیة الحسن السیرة والسلوك، ویجري 

 سنوات). 3أشھر إلى  6(من 
 

 التعلیق

: اعتمد قرار بشأن الحمایة من 275ومن الجدیر بالذكر أن اللجنة األفریقیة لقرار لجنة حقوق اإلنسان والشعوب 
الحقیقیة أو  الجنسانیة الھویة الجنسي أوالعنف وانتھاكات حقوق اإلنسان األخرى ضد األشخاص على أساس التوجیھ 

 12 -أبریل  28حقوق اإلنسان والشعوب في لواندا، أنغوال، الللجنة األفریقیة ل 55المزعومة في الدورة العادیة ال
 2014.296مایو لعام 

 

، أجاب الوفد األنغولي إلى لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة على استفسار حول التمییز المجتمعي 2013في عام 
قیاس من الصعب ستور، ولكن لألفراد بناء على میولھم الجنسیة، قائال: "وقد تم الحفاظ على مبدأ المساواة في الد

، ولكن: على سبیل المثال، تصویر اثنین مواقف اإلجتماعیة تتغیر یبدو أن الالتمییز ضد مثلیون جنسیا في المجتمع. 
 297من األزواج من نفس الجنس في مسلسل على شاشة التلفزیون األنغولي لم یدینھا جمھور المشاھدین ".

 

ا فرنسا مبھ عالقات الجنسیة المثلیة التي أدلتتجریم ال إلغاءب تینأنغوال توصیتین متعلق رفض على الرغم من
تفاعلي) ال یوجد ذكر (توصیات أو حوار  2010،298 وجمھوریة التشیك في أول استعراض دوري شامل في عام

                                                 
295 Text of the law is not available online, but there is a proposal for a new Penal Code that would no longer 
have these provisions, available at: www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=244267 
296 This historic Resolution for the first time provides human rights standards for African Union States 
regarding SOGI: Resolution 275 - Resolution on Protection against Violence and other Human Rights 
Violations against Persons on the basis of their real or imputed Sexual Orientation or Gender Identity, at: 
www.achpr.org/sessions/55th/resolutions/275 
297 Human Rights Committee, Initial Report on Angola, CCPR/C/SR.2957, 18 March 2013, at para. 24, see: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsm0BTKouD
PNIMXWAuPwondHi6TXtHrlYXdc%2FL20ffpx6iXhdlTjxvFbyCRuAL7gJgKFQLiqktbrsQpe73V8a0gX
pGcGB%2F9onUcwMvwM2VEbI 
298 See, A/HRC/14/L.10, 18 June 2010. 
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ستعراض اال 2014.299وبر في أكت الدورة الثانیةستعراضھ الدوري الشامل الفي ا للتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة
 .2019نغوال في أبریل ألالدوري الشامل المقبل 

 
  

                                                 
299 See, Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Angola, 
A/HRC/WG.6/20/L.8, 3 November 2014, www.upr-
info.org/sites/default/files/document/angola/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.8.pdf 
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 بوتسوانا
 

 

 
 .1998301، 5، المعدلة من قانون العقوبات تعدیل قانون 300]08:01قانون العقوبات [الفصل 

 [ضد نظام الطبیعة]  . الجرائم المخالفة164القسم 

 .یمارس "أي شخص

 أي شخص ضد النظام الطبیعة؛ الجماع مع(أ) 

 . أوالجماع مع أي حیوان(ب) 

 ضد نظام الطبیعة، معھ أو معھا بممارسة الجماع(ج) یسمح ألي شخص آخر 

 مذنب ویعاقب بالسجن لمدة ال تزید على سبع سنوات ".

 

 غیر طبیعیة] ممارسة أفعال[محاولة  302. محاوالت الرتكاب جرائم غیر طبیعیة 165القسم 

یعتبر مرتكبا لجریمة ویعاقب بالسجن  164یحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في المادة "أي شخص 
 لمدة ال تزید على خمس سنوات."

  

 ]االحتشام[  . ممارسات غیر الئق بین األشخاص167القسم 

 یدفعالفاحشة الشدیدة مع شخص آخر، أو من أفعال "أي شخص، سواء في القطاع العام أو الخاص، یرتكب أي فعل 
فعل من ب شخص للقیام أي دفع شخص آخر على ارتكاب أي فعل من أفعال عدم االحتشام معھ أو معھا، أو محاوالت

ھذا القبیل من قبل أي شخص مع نفسھ أو مع شخص آخر، سواء في القطاع العام أو الخاص، یكون مذنبا بارتكاب 
 جریمة ".

 
 التعلیق

، التي تعود LeFaBiBoفي إحدى الحاالت المتعلقة بتسجیل المنظمات المھتمة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة، 
عندما قررت المحكمة العلیا أن عدم تسجیل المنظمة یعتبر  2014حیث ربحت المنظمة قراراً في عام  2012إلى عام

                                                 
300 Text of the law is available at: www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10486 
301 See: Scott Long, “Before the law: Criminalizing sexual conduct in colonial and post-colonial southern 
African societies”, in More than a name: State-Sponsored Homophobia and Its Consequences in Southern 
Africa (New York: Human Rights Watch & International Gay and Lesbian Human Rights Commission, 
2003), at 272-274, see: www.hrw.org/en/reports/2003/05/13/more-name-0 
302 In an appeal of a 1991 case [Gaolete v. the State 1991 BLR 325 (HC)], the court found that: “a 
conviction of attempted carnal knowledge of a person against the order of nature would therefore be 
substituted for the substantive offence” in the situation where the “carnal knowledge” went unrealised (in 
this case a prisoner who attacked another but did not succeed in penetration). 
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في منتصف كانون بعدھا قامت الدولة بإستئناف القرار 303إنتھاكاً دستوریاً للحق في حریة التعبیر وحریة التجمع.
. وكان الحكم بھذا اإلستئناف ناجحاً كما تم مناقشتھ على أرضیة أن اإلعتراف بالمنظمة قد یؤذي األخالق العامة الثاني

 في قسم وجھة نظر عالمیة في ھذا التقریر.في مقالة مختزلة 
بوتسوانا  ت) رفض2013، في كانون الثاني 2008تاریخ (دیسمبر بفي كل من جلسات االستعراض الدوري الشامل 

توصیات في عام  7( التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة وعدم التمییز على أساستجریم ال إللغاءجمیع التوصیات 
الحساسیات الثقافیة التي لھا  "بشأن. وقال وفد بوتسوانا في ردھا على التوصیات 304)2013في عام  8، و 2008

ھذا الصدد، تصمم  ثیر على التشریعات القائمة، وأكد الوفد التزام بوتسوانا على االمتثال اللتزاماتھا التعاھدیة . وفيتأ
 305الحكومة على القیام بحمالت التوعیة التعلیمیة بھدف طرح ھذه القضایا، بما في ذلك التوجھ الجنسي ... ".

  

                                                 
303 Rammoge and Others v Attorney General of Botswana, High Court of Botswana, Case No. MAHGB 
175-13, Judgment 14 November 2014. The judgment is available at: 
www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2014/11/LEGABIBO-judgment-low-
resolution.pdf 
304 See, UPR-info at: www.upr-info.org/en/review/Botswana 
305 See, Draft Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Botswana, 
A/HRC/WG.6/15/L.5, 25 January 2013, at para. 92: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/botswana/session_15_-
_january_2013/a_hrc_wg.6_15_l.5_botswana.pdf 
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 بوروندي
 

 
306 

 

 307بشأن إعادة النظر في قانون العقوبات. 2009أبریل  22  -1/05القانون رقم 

 نفس الجنس]...[العالقات الجنسیة مع    567المادة 

عالقات جنسیة مع شخص من نفس الجنس یعاقب بالسجن لمدة ثالثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من  مارس"من 
 308فرنك أو بإحدى ھاتین العقوبتین". 50000-100000

 رسمیة)(ترجمة غیر 

 

 التعلیق

بشأن التوجھ الجنسي،  2015توصیة مباشرة في االستعراض الدوري الشامل الثاني في عام  11تلقت بوروندي 
ال یزال یعاقب المثلیة  2009واعترف الوفد أن القانون الجنائي لسنة  والغالبیة العظمى كانت بشأن إلغاء تجریم،

التفھم خالل تجھز  المجتمع الدولي منیتماشى مع العادات والقیم في البالد، وطلب الوفد  الذي الجنسیة. الموقف
أنھ سیثیر القضیة مع الحكومة الوفد ، مع ذلك، السائدة. كما أكد رئیس  عقلیةالالمجتمع البوروندي من أجل التغییر في 

 2017.309االول عام  في اكتوبر تشرین سیكوناالستعراض الدوري الشامل الثالث بوروندي ". 

 

ت اللجنة ذكر 2014، في نوفمبر على معاھدة الحقوق المدنیة والسیاسیةلجنة حقوق اإلنسان التي تشرف على تشرف 
وزاري من وزیر التربیة من أجل إحباط القرار التجریم المثلیة. تعدیل  إلغاءأن بوروندي "... ینبغي  بشكل حاد

. واتخاذ الجنس د على إنشاء الجمعیات من قبل مثلیيعقبة أو أي قیضد المثلیین الیافعین و إزالة أي التطبیق التمییزي 
تمییز من أي نوع الن جنسیا من التھدیدات لسالمتھم الجسدیة ومن یجمیع الخطوات الالزمة لتوفیر حمایة فعالة للمثلی

."310 

                                                 
306 Recommendations have been made that Independent National Commission on Human Rights in Burundi 
add SOGI to their monitoring mechanisms. See Moli, Rainbow Candle Light, Heartland Alliance and 
Vermont Law School Shadow Report to the ICCPR, September 2014 at 12: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BDI/INT_CCPR_CSS_BDI_18263_E.pdf 
307 Text of the law is available at: www.oag.bi/IMG/rtf/code_penal_burundais-2.rtf 
308 Original text: ”Quiconque fait des relations sexuelles avec la personne de même sexe est puni d’une 
servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou 
d’une de ces peines seulement”. 
309 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Burundi, A/HRC/23/9, 25 March 2013, 
at www.upr-info.org/sites/default/files/document/burundi/session_15_-_january_2013/ahrc239e.pdf 
310 Human Rights Committee  , Concluding observations on the second periodic report of Burundi, 
CCPR/C/BDI/CO/2, 21 November 2014, at: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/BDI/CO/2&La
ng=En 
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التوجھ الجنسي والھویة لتمییز على أساس عن ا مباشرة) CATلجنة مناھضة التعذیب (تحدثت ، 2014في دیسمبر 
تجریم المثلیة واتخاذ جمیع  إلغاءف اطرالدولة األ یجب علىمن االتفاقیة: "[ 16، في اشارة الى المادة الجنسانیة

یق في جنس على نحو فعال من التھدیدات وأي شكل من أشكال العنف [...]: و... التحقال يالتدابیر الالزمة لحمایة مثلی
 311أي من الحاالت التي تنطوي على انتھاكات لسالمتھم الجسدیة ".

 

وأخیرا، فیما یتعلق بحضور بوروندي في آلیات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في الماضي القریب، تم فحص 
وصي بأن ، والتي "ت2015بوروندي من قبل اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في أكتوبر 

 مالحقة أو معاقبة األفراد على أساس التوجھالتلغي الدولة الطرف جمیع األحكام التي یمكن أن تؤدي إلى التمییز أو 
المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ  ممارسة وباتخاذ جمیع الخطوات المناسبة لضمان ةیالھویة الجنسانأو  الجنس

 312جمیع الحقوق المنصوص علیھا في العھد ".الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
  

                                                 
311 Committee against Torture Concluding observations on the second periodic report of Burundi, 
CAT/C/BDI/CO/2, 12 December 2014, at: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/242/05/PDF/G1424205.pdf?OpenElement 
312 Committee on Economic, Social and Cultural Rights,   Concluding observations on the initial report of 
Burundi, E/C.12/BDI/CO/1. 16 October 2015, at: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fBDI%2fC
O%2f1&Lang=en 
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 الكامیرون

 
 

 

 1972.313، بصیغتھ المعدلة في عام 1967وعام  1965قانون العقوبات لعام 

 [العالقات الجنسیة مع نفس الجنس ...]     347المادة 
‘Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 

200.000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son 

’314sexe. 
شخص من نفس قدمت ھیومن رایتس ووتش ترجمة ھذه المادة إلى اللغة اإلنكلیزیة: "من كان لھ عالقات جنسیة مع 

 315فرنك." 200000إلى  20000الجنس یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 

 التعلیق

وصف المحامون الثالثة الوحیدون الذین یمثلون األشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري 
الرسمي تجاه العالقات المثلیة في الفترة األخیرة التي تبعت الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس في البلد تحسن الموقف 

بالنسبة للمثلیین والمثلیات معاد وخطیر بلداً . ومع ذلك، ال تزال الكامیرون 316الضغوط الدولیة والنشاط الوطني
اإلنسانیة  ةمنظم ، وفقا لتقریر في نھایة العام منومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

تسعى إلى تحسین الرعایة الصحیة للمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي  -أوالً، وھي منظمة مقرھا یاوندي
 317.ھمالكامیرون واالعتراف بحقوق ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس في

 

 في االستعراض الدوري الشامل الجنسانیةالسبعة المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة رفض الكامیرون جمیع التوصیات 
على أشخاص بسبب  لذي جرىعنف الشرطة ا "التحقیق في. وبخالف قبول توصیة واحدة إلى 2008في أبریل  األول

تجریم في  وإلغاءعدم التمییز ب متعلقةتوصیة إضافیة  14الجنسي الحقیقي أو المتصور"، ورفضت  توجھھم
، في خضم فترة العنف في البالد فیما یتعلق 2013في ینایر كانون الثاني عام  الثانياالستعراض الدوري الشامل 

                                                 
313 German Bundestag, Criminal law provisions on homosexuality and their application around the world, 
Printed Paper 16/3597, 28 November 2006 at 8. See: 
www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf 
314 Available at: www.glapn.org/sodomylaws/world/cameroon/cameroon.htm 
315 See: Criminalizing Identities – Rights Abuses in Cameroon based on Sexual Orientation and Gender 
Identity (New York: Human Rights Watch, 2010) at 10, note 9, available at: 
www.hrw.org/reports/2010/11/04/criminalizing-identities-0 
316 Erasing 76 Crimes, ‘Avocat au Cameroun: Il est temps d’abroger la loi anti-LGBTI’, 5 March 2016, 
http://76crimesfr.com/2016/03/05/avocat-au-cameroun-il-est-temps-dabroger-la-loi-anti-lgbti/ 
317 Erasing 76 Crimes, ‘91 anti-LGBT attacks and violations: Cameroon’s 2015 tally’, 1 January 2016, at: 
http://76crimes.com/2016/01/01/91-anti-lgbt-attacks-and-violations-cameroons-2015-tally/ 
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المثال، فیما یتعلق على سبیل تعھدت الدولة طوعا ما یلي: " 318.المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةبالقضایا 
ونیة، وضمان مواصلة تطبیق األحكام القانب وتفاقم العقوبات الجنائیة الحالیة، أن الكامیرون  تلتزمبمسألة المثلیة، 

 ضدھم ". ار في عدم تطبیق أي إجراء تمییزيجنس، واالستمرال محاكمة عادلة لمثلیي

 

المثلیات ومزدوجات التوجھ الجنسي ومغایرات الھویة الجنسانیة ، حثت اللجنة في قلقھا إزاء النساء 2014في فبرایر 
 والمحلیینالوعي بین القادة السیاسیین نشر " على الكامیرون ینبغي قالت أنھ كمالقضاء على التمییز ضد المرأة على ا

 319من قانون العقوبات ". 347bisلمادة لمحتمل  سحبوالدینیین، فضال عن أعضاء المجتمع المدني، حول 
  

                                                 
318 See, Carroll, A., Acknowledging the SOGI norm: the politics of its recognition in the HRC and the 
politics for its recognition through the UPR, (UPR-info, Geneva) at 60: www.upr-
info.org/sites/default/files/general-document/pdf/-carroll_-_acknowledging_the_sogi_norm_2013_0.pdf 
319 319 Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Cameroon, 
CEDAW/C/CMR/CO/4-5, 28 February 2014 at para. 37(c): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CMR/CO/4-
5&Lang=En 
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 جزر القمر
 
 

 320قانون العقوبات لجمھوریة جزر القمر اإلسالمیة االتحادیة 
 ]غیر طبیعیةتصرفات [  :318المادة 

من  321و  320مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد خطورة المنصوص علیھا في الفقرات السابقة أو في المادتین  (3"
طبیعي مع شخص من نفس الجنس ویعاقب علیھا ن قد ارتكب عمال غیر الئق أو غیر القانون، أیا كان سیكو ھذا

 فرنك إذا ارتكب الفعل مع قاصر 1000000إلى  50تتراوح بین سنة وخمس سنوات وبغرامة من  بالسجن لمدة
 321فسوف یتم تطبیق الحد األقصى للعقوبة دائما"

 
 التعلیق

دورة من اإلستعراض الدوري الشامل،  ثانيرفضت حكومة جزر القمر التوصیة التي قدمتھا جمھوریة التشیك في 
مراجعة أحكام القانون الجنائي التي تعاقب الممارسات الجنسیة التي تتّم بالتراضي بین “تناولت التوصیة  وقد

بدء “، باإلضارفة إلى رفضھا التوصیة التي قدمتھا إسبانیا في الدورة الثانیة التي تناولت ”من نفس الجنس بالغین/ات
 322رفع التجریم عن المثلیة الجنسیة." النقاش حول

 
مكتب المفوض السامي  القانون الدولي وذلك باإلشارة إلى تقریرذكرت ھولندا جزر القمر بإلتزاماتھا المتعلقة باحترام 

"القوانیین والممارسات التمییزیة والعنف ضد األفراد بناًء على توجھھم الجنسي وھویتھم  لحقوق اإلنسان
ھذا البلد الى "اتخاذ خطوة لتجنب التمییز وانتھاك حقوق اإلنسان ". وردت الدولة أنھ ودعت البرازیل   323الجنسانیة"

مرئیة"، أو الرغبة في تغییر القانون في ھذا السیاسیة أو "حالیا أغلبیة سیاسیة" ضد ھذه "األقلیة غیر قدرة ال یوجد 
 324.الوقت

 

 

                                                 
320 Text of the law is available at: http://comoresdroit.comores-droit.com/wp-content/dossier/code/penal.pdf 
321 Original text: ”Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précédent ou par les 
Articles 320 et 321 du présent code, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une  amende de 50 
000 à 1 000 000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre 65 nature avec un individu de 
son sexe. Si l'acte a été commis avec un mineur, le maximum de la peine sera toujours prononcé.” 
322 See: Comoros’ UPR page: www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KMSession18.aspx 
323 See, A/HRC/19/41, 17 November 2011, at: 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf 
324 “Il n’y pas de politique pénale contre les homosexuels. Comme il n’y a pas de minorité homosexuelle 
visible. Effectivement, le Code pénal réprime l’homosexualité. Il n’y a pas actuellement de majorité 
politique à l’Assemblée pour changer la loi.”, see Draft report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review: Comoros, A/HRC/WG.6/18/L.9, at para. 73: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/comoros/session_18_-
_january_2014/a_hrc_wg.6_18_l.9_comoros_e.pdf 
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 مصر
 

325 
نفس الجنس في القطاع الخاص لیست محظورة على ھذا  العالقات الجنسیة بالتراضي بین األشخاص البالغین من
والقانون ضد الفجور إلى سجن الرجال المثلیین في  326النحو. ومع ذلك، فقد استخدمت قانون مكافحة الدعارة،

 327السنوات األخیرة.
 
 328 العقوبات قانون بإصدار 1937/58القانون  

 (قوانیین الدعایة)   و98المادة 
 تقل ال مالیة بغرامة أو سنوات، خمس تجاوز وال أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب " : على تنص والتي 

 وسیلة بأي أو بالكتابة أو بالقول الترویج في الدین استغل من كل مصري، جنیھ ألف تجاوز وال جنیھ خمسمائة عن
 المنتمیة الطوائف أو السماویة األدیان من أي إزدراء أو تحقیر أو واالنقسام الفتنة إثارة بقصد متطرفة ألفكار أخرى
 ."329االجتماعي السلم أو الوطنیة بالوحدة اإلضرار أو إلیھا،

 
 (التحریض على الفحشاء)  269المادة 

 مطروق مكان أو عام طریق في وجد من كل شھر على تزید ال مدة بالحبس یعاقب " : أن على وتنص مكرر 
 الحكم تاریخ من سنة خالل الجریمة ھذه ارتكاب إلى الجاني عاد فإذا أقوال أو بإشارات الفسق على المارة یحرض

 في علیھ
ً  خمسین التجاوز وغرامة أشھر ستة على تزید ال مدة الحبس العقوبة فتكون األولى الجریمة  الحكم ویستتبع جنیھا
 330.العقوبة لمدة مساویة مدة الشرطة مراقبة تحت علیھ المحكوم وضع باإلدانة

 

                                                 
325 There are currently over 250 LGBT people serving time in Egyptian prisons, see ‘From Regeni to LGBT 
rights: that's what Egypt became’, 4 April 2016, at: www.ilgrandecolibri.com/2016/04/egypt-regeni-
rights.html 
326 326 See: Scott Long, "Victory" a paper bird piece on the court case of 26 men following a hamman raid 
in December 2014, filmed by Mona Iraqi: http://paper-bird.net/2015/01/12/victory/, and more stories he has 
penned on Egypt more generally at: http://paper-bird.net/tag/egypt/. Mona Iraqi, initially found guilty of 
defamation, was later acquitted by an Appeals Court, see: Lester Feder, ‘Egyptian Broadcaster Let Off The 
Hook For Televising A Bathhouse Raid’, Buzzfeed News, 20 January 2016, at: 
www.buzzfeed.com/lesterfeder/egyptian-broadcaster-let-off-the-hook-for-televising-a-bathh#.fr12WmoL1 
327 Following the release of a same-sex wedding video in August 2014, activists reported a crack-down, see: 
www.buzzfeed.com/lesterfeder/why-egypts-regime-has-launched-a-mass-crackdown-on-lgbt-
righ#.wc0QjJM4K 
328 The text of the Penal Code is available (in Arabic) at: 
http://pt.scribd.com/doc/30928964/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1-EGYPTIAN-PENAL-CODE-1 
329 An unofficial translation of the Penal Code is available at: 
http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Egypt/Laws/Egypt%20The%20Penal%20Code%20La
w%201937.pdf 
330 Text of the law is available at: www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_isn=57560 ; 
See: the unofficial English translation – and the explanations – in the report, In a Time of Torture: The 
Assault on Justice In Egypt's Crackdown on Homosexual Conduct, Appendix: Laws Affecting Male 
Homosexual Conduct in Egypt (New York: Human Rights Watch, 2004): 
www.hrw.org/reports/2004/egypt0304/egypt0304.pdf 
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http://pt.scribd.com/doc/30928964/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1-EGYPTIAN-PENAL-CODE-1
http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Egypt/Laws/Egypt%20The%20Penal%20Code%20Law%201937.pdf
http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Egypt/Laws/Egypt%20The%20Penal%20Code%20Law%201937.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_isn=57560
http://www.hrw.org/reports/2004/egypt0304/egypt0304.pdf
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 (الفعل الفاضح)   278 المادة
 ال وغرامة سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب بالحیاء مخال ناضجا فعال عالنیة فعل من كل " :أن على وتنص
 331.جنیھ ثالثمائة تتجاوز

 
 (ممارسة أو التحریض على الفجور)   المتعلق بالدعارة10/1961القانون 

 عن تقل ال وبغرامة سنوات ثالث على تزید وال أشھر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب : أن على وتنص 9المادة 
 : العقوبتین ھاتین بإحدى أو جنیھ ثالثمائة على تزید وال جنیھا خمسةعشرین

 كان إذا كثر أو شخص لسكنى أو الدعارة أو للفجور یدار مكانا أو منزال كانت صفة بأیة قدم أو أجر من كل  -أ
 .بذلك علمھ مع والدعارة الفجور فیھ یمارس

 أو الفجور عادة سھل قد یكون للجمھور مفتوحا محال أو مفروشة غرفا أو مفروشا منزال یدیر أو یملك من كل -ب
 .الدعارة أو الفجور على بالتحریض محلھ في بسماحة أو ذلك یرتكبون أشخاصا بقبولھ سواء الدعارة

 الكشف إلى إرسالھ یجوز األخیرة الحالة في الشخص ضبط وعند .الدعارة أو الفجور ممارسة اعتاد من كل - ج
 .شفاؤه یتم حتى العالجیة المعاھد أحد في حجز المعدیة التناسلیة األمراض بأحد مصاب أنھ تبین فإذا الطبي

 بإخراجھ اإلداریة الجھة تأمر أن إلى خاصة إصالحیة في العقوبة مدة انقضاء بعد علیھ المحكوم بوضع الحكم ویجوز
 332سنوات ثالث من أكثر اإلصالحیة في إبقاؤه یجوز وال العودة حالة في وحوبیا الحكم ذلك ویكون

 
عن التوجھ الجنسي والھویة  كود األخالق الحد من التعبیر العلني -(اآلداب العامة   333178المادة 

 الجنسانیة)
آالف جنیھ، أو بإحدى  10تزید على آالف جنیھ، وال  5یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنتین، وبغرامة ال تقل عن 

ھاتین العقوبتین، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزیع أو اإلیجار أو اللصق أو العرض مطبوعات 
أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما یدویة أو فوتوغرافیة أو إشارات 

 ء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحیاء العام.رمزیة أو غیر ذلك من األشیا

 

 التعلیق
لماذا ھناك القلیل جدا من المناقشات اإلیجابیة أو المتوازنة حول العالقات الجنسیة المثلیة في  178تفسر قیود المادة 

"جنسیة عد نشر مقتطفات ، حكم على الروائي المصري أحمد ناجي لمدة سنتین في السجن ب2016مصر. في عام 
. یتم االعتراف 334)أخبار األدب(في مجلة أدبیة مملوكة للدولة  استخدام الحیاة] من روایتھ جنسیة غیریةصریحة" [

اآلداب العامة بموجب القانون الدولي كأساس للحد من التعبیر، ولكن ھذا القید ال یجب أن یكون واسع أو غامض ب
 . وبالمثل، فإن األفراد الذینتكبدهضروریة ومتناسبة بالنسبة إلى الضرر الذي قد یتم  ھذه القیود ویجب أن تكون

 2015خالل عام  335في مصر. للخطر یؤثرون على النموذج الجنساني الثنائي بجنسیاتھم أو تعابیرھم الجنسیة عرضة
 نطاق واسع.على ، استمرت االعتقاالت 2016وعام 

                                                 
331 See: the Appendix at: www.hrw.org/reports/2004/egypt0304/egypt0304.pdf 
332 Ibid 
333 Penal Code No. 58 of 1937 [Egypt], August 1937. 
334 Al Aribya, ‘Egyptian writer who ‘violated public decency:’ An open-and-shut case?’, 5 March 2016, 
www.english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/03/05/Egyptian-writer-who-violated-public-
decency-An-open-and-shut-case-.html 
335 See Scott Long’s address on the role of human rights regarding LGBT people in Egypt, at Princeton 
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. ومن بین الطلبات 2014االستعراض الدوري الشامل في نوفمبر تشرین الثاني عام الثانیة من بدأت دورة مصر 
. ومع ذلك، لیس 336مباشربشكل التوجھ الجنسي  تذكرمنھا أربعة  فقطحكومیة لھذه الدورة، الغیر  اتمنظملل 28ال

 الثانيلدوري الشامل توصیات إلى مصر أو في ردود تلك الدولة إلى االستعراض االلتوجھ الجنسي في لھناك أي ذكر 
 337لھا.

 
 استعراض إلغا العالمي

 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة

 بشدة
32%   12%  21%   8%  27% 

 
 غربیةالرغبة المثلیة ھي ظاھرة 

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
23%   24%  21%   10%  22% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
26%    21%   53% 

 
  

                                                                                                                                                 
University, March 2016, “Local and Global activists: easing the tension”: conversation with Scott Long, 
https://www.youtube.com/watch?v=kT549opwo8I 
336 Find list of submissions at: www.upr-info.org/en/review/Egypt/Session-20---October-2014/Civil-
society-and-other-submissions#top 
337 See, www.upr-info.org/sites/default/files/document/egypt/session_20_-
_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.13.pdf 
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 أریتیریا
 
 

 338 اإلثیوبي)(موروث من الحكم  1957لعام  العقوبات قانون
 (أفعال مثلیة)  الجرائم الجسدیة المخالفة للطبیعة- 600المادة 

 من یقوم بفعل یرقى لدرجة الفعل الجنسي مع شخص من نفس الجنس یعاقب بالحبس البسیط.) 1(
 

 التعلیق
والوالیات  كندا من كل بھا تقدّمت التي التوصیات إیرتریا رفضت الشامل الدوري لإلستعراض األولى الدورة في

مباشر  بشكلٍ  تتعارض“ التوصیات ھذه أنّ  بحجة وذلك الذكر، السابقة المواد إلغاء على تنصّ  والتي األمریكیة المتحدة
 339وتقالیده. اإلیرتي الشعب قیم مع

ال وجود لمنظمات معنیة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
جمع دوري لألشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ  عاملة بشكل علني في أریتریا كما تم اإلبالغ عن عملیات

 340الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس من قبل السلطات.
 

نفسھ كان ضد قیم  التوافقي ذكر الوفد اإلریتري أن " السلوك الجنسيالثانیة، دورة الفي االستعراض الدوري الشامل 
حول التوجھ الجنسي والھویة  (إیطالیا) من وثقافة المجتمع االریتري" في اإلجابة على التوصیة الوحیدة التي تلقتھا

: "إطالق حوار وطني، فضال عن حملة عبر وسائل اإلعالم وفي المدارس، لمعالجة جمیع أشكال التمییز الجنسانیة
استعراض الدوري  341".توجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنسالمثلیین والمثلیات ومزدوجي الضد 

 .2018الشامل المقبل إریتریا ھو أكتوبر 
 

 تشیریونیو،  2015لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل في أیار / مایو  من إریتریا التي تسلمتھاالمالحظات الختامیة 
: "إلغاء األحكام القانونیة التي تجرم المثلیة الجنسیة و، من خالل رفع التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةمباشرة إلى 

المثلیین والمثلیات مستوى الوعي العام من المساواة وعدم التمییز على أساس التوجھ الجنسي، وضمان أن األطفال 
شكلھا ھؤالء األشخاص یأو أطفال األسر التي  ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

 342ال تخضع ألي شكل من أشكال التمییز "
  

                                                 
338 Text of the law is available at: www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html 
339 See: Eritrea’s UPR summary at: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-
review/e/eritrea/ 
340 Civicus, and CDRIE (Citizens for Democratic Rights in Eritrea), “The State of Eritrea 
Submission to the UN Universal Periodic Review”, 24 June 2014, at: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/eritrea/session_18_-_january_2014/js2_upr18_eri_e_main.pdf 
341 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Eritrea, A/HRC/WG.6/18/L.11, 5 
February 2014: www.upr-info.org/sites/default/files/document/eritrea/session_18_-
_january_2014/a_hrc_wg.6_18_l.11_eritrea_e.pdf 
342 342 Concluding observations on the fourth periodic report of Eritrea, CRC/C/ERI/CO/4, 2 July 2015.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/142/98/PDF/G1514298.pdf?OpenElement 
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 أثیوبیا
 

 
 

 2004/414343اإلصدار  الدیمقراطیة، االتحادیة إثیوبیا لجمھوریة الجنائي القانون
 (أفعال المثلیة)   :629المادة 
 .وغیرھا المثلیة الجنسیة والممارسات الالئقة غیر األفعال

 ".بسیطة لمدة بالسجن یعاقب الئق، غیر آخر فعل أي أو الجنس، مثلي فعل نفسھ الجنس من آخر شخص مع یقوم من"
 

 :630المادة 
  عشر تتجاوز ال لمدة المشدد بالسجن الخطیرة، الحاالت في أو، سنة، عن تقل ال لمدة البسیط بالحبس العقوبة تكون -1

 :التالي ارتكب المتھم یكون حیث سنوات،
 شخص استغالل أو آخر شخص منھا یعاني صعبة نفسیة ظروف أو مادیة ضائقة عادل غیر بشكل استغل -أ

 بموجب أو العمل، رب أو وسید والمدرسین، والحامي، المعلم، الوصي، بصفتھ أو منصبھ بحكم ما لسلطة
 أو الجرائم ھذه بمثل یقوم ألن ما شخص یضطر أن في التسبب أو الحاالت لتلك مشاابھة أخرى عالقة أي

 األفعال. تلك لمثل الخضوع او للتعرض
 القانون معنى إطار في لھا، أو لھ مھنة األنشطة ھذه من یتخذ -ب
 

 اآلتیة: الحاالت في سنة، عشرة خمس إلى سنوات ثالث من الشغل مع المشدد بالسجن العقوبة وتكون -2
 عدم جائر بشكل یستغل أو االحتیال، الخداع أو اإلكراه، أو التخویف أو العنف الستخدم المتھم یلجأ عندما -أ

 الوعي، فقدان أو ذھنیا ضضعیف شخص استغالل أو نفسھ عن الدفاع أو الضحیة على المقاومة قدرة
 لھا أو لھ ینقل أو ضدھا، السادیة أو القسوة لممارسة ضحیتھ المتھم الجریمة مرتكب یعرض عندما -ب

 أو بھ مصاب أنھ مسبقا یعرف تناسلي مرض
 الیأس أو والضیق العار بدافع باالنتحار الضحیة یقوم أن -ج
 

 :التعلیق
 الحكومة ردّت وفیھا344. 2014أبریل /نیسان في الشامل الدوري إستعراضھا من الثانیة الدورة إثیوبیا بدأت

 الممارسات عن التجریم لرفع 5 الفئة من توصیات ثالث ولیس القبول على ”اإلعتبار بعین األخذ”ب
 345واألرجنتین. والبرتغال فرنسا من كل بھا تقدّمت المثلیةالجنسیة 

 
بشأن حالة المدافعین عن حقوق  56في تقدیمھا إلى اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب الدورة 

) إلى: "... أن القوانین القمعیة إثیوبیا تثیر الخوف ISHRالخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان (تشیر  اإلنسان
والرقابة الذاتیة بین المدافعین عن حقوق اإلنسان وأن المدافعین عن حقوق اإلنسان یواجھون في كثیر من 
األحیان التھدیدات وأعمال التخویف والمضایقة القضائیة واالعتقال التعسفي "، مع" ... المراقبة والقیود 

المثلیین  إلى القول:" المدافعون عن حقوقوتشیر الوثیقة حركة المدافعین عن حقوق اإلنسان "  الرسمیة على
في بیئة  یعملونفي اثیوبیا  والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

 346معادیة بشكل خاص ".
  
                                                 
343 Text of the law is available at: 
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70993/75092/F1429731028/ETH70993.pdf 
344 See, Draft Working Group Report A/HRC/WG.6/19/L.12, at: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/ethiopia/session_19_-_april_2014/a_hrc_wg.6_19_l.12_0.pdf 
345 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Ethiopia, A/HRC/27/14, 7 July 2014, 
at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/ethiopia/session_19_-_april_2014/a_hrc_27_14_e.pdf 
346 See: https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ethiopia_-
_achpr_briefing_paper_on_hrds_april_2015.pdf 
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 اغامبی
 
 
 
 

 347 2005بصیغتھ المعدلة عام ،  1965عام  الصادر الجنائي القانون
 )للطبیعیة المخالفة الجرائم(  144 لمادةا
 ) أي شخص1(
 أو الطبیعة، نظام ضد شخص أي مع بالجماع یقوم -أ

 أو حیوان، بمجامعة یقوم من كل -ب
 الطبیعة؛ نظام ضد معھا أو معھ بمجامعة یقوم أن شخص ألي یسمح -ج

 ط.عاما 41 لمدة للسجن عرضة ویكون جنایة، بارتكاب مذنبا یكون
  :التالیة األفعال :الطبیعة نظام ضد الجنسیة العالقة أو الجماع قسم ویشمل) 2(
 الشخص فم أو الشرج فتحة خالل من الشخص مع الجسدي االحتكاك -أ

 و الجنس، محاكاة لغرض للشخص شرج فتحة أو فرج في شيء أو عضو أي إدخال -ب
 "شخص مع الجنس مثلي آخر فعل أي ارتكاب -ج
 

سمح ألي یأي شخص ضد نظام الطبیعة ... أو  یمارس الجماع معشخص كل  غامبیا أن "في ینص القانون الجنائي 
ضد نظام الطبیعة" یرتكب جنایة معروفة باسم "جریمة غیر طبیعیة "یعاقب  معھاھ أو عھم یمارس الجماعشخص أن 

محاولة الرتكاب جریمة من الجرائم غیر طبیعیة ھي أیضا جنایة، على  348.لیھا بالسجن لمدة أربعة عشر عاماع
 349قناعة، التي یعاقب علیھا سبع سنوات من السجن.

 
 

 [االحتشام]   )2005) (بصیغتھ المعدلة بموجب قانون 2( 147المادة 
 تغري، أو أنثى أخرىفعل الفاحشة الشدیدة مع ترتكب ، سواء في القطاع العام أو الخاص، أنثىتنص على: أن "أي 

رتكاب أي من ھذه ال الدفعشخص آخر أنثى على ارتكاب أي فعل من أفعال عدم االحتشام معھا، أو محاوالت أي 
ل من قبل أي شخص اإلناث مع نفسھا أو مع شخص آخر لإلناث، سواء في القطاع العام أو الخاص، یكون مذنبا افعاأل

) كما تحدد ھذا القانون من الفحشاء یشمل أي فعل 3( 147نوات. القسم بارتكاب جنایة ویعاقب بالسجن لمدة خمس س
 350مثلي الجنس ".

 
، الذي یعاقب على "المثلیة تتفاقم" 2014351، وافق البرلمان قانون قانون العقوبات (المعدل) لعام 2014آب  25في 

 لتالیة:ویشمل المقالة ا 2014أكتوبر  9بالسجن مدى الحیاة. دخل قانون حیز التنفیذ في 
 :التالیة المواد ویضمّ  2014 أكتوبر/األول تشرین 9 في التنفیذ حیّز التعدیل دخل .الحیاة مدى السجن بعقوبة

 )المشدّدة المثلیة(   .أ . 144
ً  الفرد یعتبر) 1(  :ةالتالی الحاالت في المشدّدة للمثلیة مرتكبا
 18 ال سنّ  دون قاصر مع الجرم بإرتكاب الجاني قام إذا -أ

 البشري المناعة نقص لفیروس حامل الجاني كان إذا -ب
 القانوني الوصي أو الضحیة أمر ولي الجاني كان إذا -ج
 بالضحیة مقارنةً  سلطة موقع في الجاني كان إذا  -د

                                                 
347 Text of the code is available at: 
www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/75299/78264/F1686462058/GMB75299.pdf 
348 See Criminal Code of 1934, s.44, 3 Laws of Gambia, Cap. 8:01 (rev. ed. 2009). 
349 Ibid s.145 
350www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=GMB&p_classification=01.04&p
_origin=COU NTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY 
351 The text of the law is available at: www.refworld.org/docid/54759cd04.html 
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 الخاصة الحاجات ذوي من الضحیة كان إذا -ه
 متكّرر بشكلٍ  الجرم یرتكب الجاني كان إذا -و
 من كان أيّ  تمكین أجل من ا/إضعافھ أو ا/تخدیره بھدف مادة أي أو مخدّر إمرأة أو رجل بتعاطي الجاني تسبّب إذا -ز

 نفسھ یعّرض المشدّدة المثلیة جرم یرتكب شخص أي .الجنس نفس من شخص مع قانونیة غیر جنسیة بممارسة القیام
 ةالحیا مدى للسجن

 
 :التعلیق
"المثلیة المشدد"، "یؤخذ  أ144) أن القسم 2016ھیومن رایتس ووتش في تقریر كبیر على غامبیا (فبرایر  الحظت

والتي قد ألغتھ المحكمة الدستوریة في أوغندا في  352،األوغنديحرفیا من الباب الثالث من قانون مكافحة المثلیة 
". ومن الواضح أیضا أن غامبیا تتبنى بشكل متزاید الشریعة اإلسالمیة في  353على أسباب فنیة 2014أغسطس 
 354.اإلداریة ھاممارسات

 
التوجھ تجریم وعدم التمییز على أساس إلغاء توصیة بشأن  12') ت( 'الحظ تورفض تغامبیا تلقأن على الرغم من 

الدولة أي  لم تقدم، 2014ي الشامل في أكتوبر عملیة االستعراض الدورل الثانیةدورة الفي  الجنسي والھویة الجنسانیة
 .2019مبیا في أبریل الغلالستعراض الدوري الشامل ل الدورة الثالثةكون تس 355إشارة على اإلطالق لھذه المسألة.

 
وعائالت ألطفال الذین ینتمون إلى جماعات ا التأكد أنغامبیا، "من لجنة حقوق الطفل  طلبت، 2015في فبرایر 

ال یتعرضون ألي شكل من  والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنسالمثلیین 
 356أشكال التمییز، وإلغاء األحكام القانونیة التي تجرم المثلیة الجنسیة" .

 
 ضداعتماد تشریعات  على ، أوصت اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة غامبیا2015في مارس 
الدولة  ت. كما حث20))، وعلى ضوء مع تعلیقھا العام رقم 2( 2معاھدة (المادة الشیا مع التزاماتھا بموجب االتمییز تم

التوجھ على إلغاء أو تعدیل جمیع التشریعات التي یمكن أن "تؤدي إلى التمییز والمالحقة والعقاب" اللناس على أساس 
 357، و "اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لمكافحة ومنع التمییز" بالنسبة لألشخاص المثلیین.نیةالجنسي والھویة الجنسا

 
"... تحث الدولة الطرف على إلغاء أحكام القانون الجنائي بشأن"  لجنة مناھضة التمییز ضد المرأة، 2015في یولیو 

من العنف  لھم ر الحمایة الفعالةبللمثلیات وتوفالمثلیة "، إنھاء االحتجاز التعسفي تفاقم طبیعیة "و" لل منافیةجرائم 
 358والتمییز وتوفیر التدریب المناسب لمسؤولي إنفاذ القانون ".

  

                                                 
352 See: Ugandan Anti-Homosexuality Act – 2014, www.refworld.org/pdfid/530c4b 
353 Human Rights Watch,  State of Fear: Arbitrary Arrests, Torture, and Killings, 16 September 2015, at 53: 
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/gambia0915_4up_0.pdf 
354 Global Voices, ‘Signs of Islamic Law Taking Root in The Gambia’, 10 January 2016, 
https://globalvoices.org/2016/01/10/signs-of-islamic-law-taking-root-in-the-gambia/ 
355 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Gambia, A/ HRC/WG.6/20/L.3, 
30 October 2015: www.upr-info.org/sites/default/files/document/gambia/session_20_-
_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.3.pdf 
356 Concluding observations on the combined second and third periodic reports of the Gambia 
CRC/C/GMB/CO/2-3, 20 February 2015 at para.29: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsoUkdxD%2F
M2g5KRyp6BadhBICkz293vU%2FeHAsIR2OBNGOAiqv0%2Fid2eWq%2FcIqFeHrQpRmwSdyrsf1ETI
SgMmdRvgBNpVzUhIqJVyUTfKcLsBS 
357 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the initial report of 
the Gambia, E/C.12/GMB/CO/1, 20 March 2015 at para. 12: 
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/059/98/PDF/G1505998.pdf?OpenElement 
358 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the 
combined fourth and fifth periodic reports of the Gambia, CEDAW/C/GMB/CO/4-5, 24 July 2015:  
www.acdhrs.org/wp-content/uploads/2015/07/CEDAW-Concluding-Observations-July-2015-1.pdf 
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http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/gambia/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.3.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsoUkdxD%2FM2g5KRyp6BadhBICkz293vU%2FeHAsIR2OBNGOAiqv0%2Fid2eWq%2FcIqFeHrQpRmwSdyrsf1ETISgMmdRvgBNpVzUhIqJVyUTfKcLsBS
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/059/98/PDF/G1505998.pdf?OpenElement
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 غانا
 
 

 2003.359) وتعدیالتھ لعام 29(القانون  1960القانون الجنائي، 

 . والدلیل على الجماع.99القسم 

"كلما، بناء على محاكمة أي شخص عن جریمة یعاقب علیھا ھذا القانون، فمن الضروري إثبات المواقعة أو ھتك 
طبیعیة تعتبر كاملة على دلیل على أقل درجة من الغیر طبیعیة، وھتك العرض أو المواقعة غیر بطریقة العرض 

 االختراق."

 

 ]الطبیعیةالمواقعة غیر [  المواقعة غیر الطبیعیة. 104القسم 

 مارس الجماع مع) من 1"(

ً كون مذنبیموافقتھ  اما أو أكثر بدون(أ) أي شخص من سن ستة عشر ع كون یبارتكاب جنایة من الدرجة األولى، و ا
 مسؤولة عن اإلدانة بالسجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزید على خمسة وعشرین عاما . أو

 مذنب بارتكاب جنحة. أوة عشر عاما أو أكثر بموافقتھ (ب) أي شخص من ست

 (ج) أي حیوان مذنبة بارتكاب جنحة.

 ) المواقعة غیر الطبیعیة ھي االتصال الجنسي مع شخص بطریقة غیر طبیعیة أو مع حیوان ".2(

 

 ) من قانون اإلجراءات الجنائیة4( 296المادة 

 360."یجوز تجاوز مدة الحبس عن ثالث سنوات"ال 
 

 التعلیق

االستعراض الدوري الشامل وفد الدولة على النحو في الفریق العامل  لغانا أفاد الثانیةدورة ال، في 2012في دیسمبر 
المثلیین والمثلیات ومزدوجي غانا ووضع حد لسیاسة غیر المساواة في المعاملة بین  یتعلق بإنھاءالتالي: "وفیما 

غانا مبدأ عدم التمییز  تطبق) (ألمانیا ) وكیف سLGBT( التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
في المعاملة بین مواطنیھا.  تمییزسیاسة التملك في ما یتعلق بقضیة المثلیة الجنسیة، (ھولندا)، وأكد الوفد أن غانا 

مبادئ األساسیة لعدم التمییز والمساواة. كما أنھ یكفل حریة الدین وحقوق األشخاص لممارسة ذلك الدستور یرسخ ال
الدین. وینص الدستور أیضا على السلطة التشریعیة بسن القوانین التي تعزز التماسك االجتماعي والتنمیة االقتصادیة 

 361للشعب ".

                                                 
359 Text of the law is available at: www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=339612 
360 Available at: www.vertic.org/media/National%20Legislation/Ghana/GH_Criminal_Procedure_Code.pdf 
361 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Ghana, A/HRC/22/6, 13 December 
2012, at para 75, see: 
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC226_English.pdf 
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 عنالذكور فقط، كانت ھناك تقاریر وسائل االعالم  نطبق علىی 29قانون المن  104القسم أن وعلى الرغم من 
حوادث العنف والردود على العنف في  363وقد سجلت في غانا. 362الجنس على مثلیات من قبل عصاباتھجمات 

عن حیاة المثلیین   365Being LGBT in West Africaبینما یصف تقریر عن حیاة بینما یصف تقریر 364غانا،
 2014في غانا یعود إلى أوائل عام والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

بعد قیام رئیس الوزراء الغاني بزیارة إلى  كما ترد معلومات عن الخوف من التصرفات األرتجاعیةالعداء اإلجتماعي.
 367بل بضغوط من الناشطین في ھذا المجال.حیث قو 3662016سكوتالندا في أذار 

 
 استعراض إلغا العالمي

 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة

 بشدة
43%   11%  21%   5%  20% 

 
 ھي ظاھرة غربیة الرغبة المثلیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
38%   11%  21%   3%  25% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
46%    18%   37% 

  

                                                 
362 Starrfmonline.com, ‘Homophobic residents flood town with posters of alleged lesbians’, 7 March 2015 
www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Homophobic-residents-flood-town-with-posters-of-
alleged-lesbians-349426 
363 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 16: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
364 See: Human Rights Violations Against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) People in 
Ghana: 
A Shadow Report, 115th Session of the Human Rights Committee, October 2015, at: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GHA/INT_CCPR_ICO_GHA_21415_E.p
df 
365 P. Rodenbough, Being LGBT in West Africa, July 2014, USAID at 31: 
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-
Report.pdf  
366 See: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/498046/CIG_Ghana_SOGI.p
df 
367 367 See: www.kaleidoscot.com/holyroods-intervention-regarding-lgbti-rights-backfires-in-ghana-6805 
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 غینیا
 
 

 368 1998م لعا العقوبات قانون
  (أفعال منافیة للطبیعة)  :325ة الماد

 لمدة بالحبس الجنس نفس من شخص مع الطبیعة ضد للحشمة المنافي الفعل أو فعل یرتكب شخص أي معاقبة سیتم"
 ارتكب إذا .غیني فرنك ملیون إلى ألف 100 بین قدرھا ح یتراو وغرامة سنوات ثالث إلى أشھر ستة بین تتراوح

. إذا تم الفعل أو محاولة الفعل للعقوبة األقصى الحد تطبیق یتم أن یجب العمر، من سنة 21 سن دون قاصر مع الفعل
 369سنوات." 10و  5بالحبس لمدة تتراوح بین  مع استخدام العنف یعاقب المذنب

 
 :التعلیق

الجنسانیة للمنظمات الناشئة المعنیة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة إن الجو العام 
ً  وثنائیي الجنس كان شریراً  على اعتقل "على غینیا:  2015/2016ویشیر تقریر منظمة العفو الدولیة  370.وعدائیا

ابریل نیسان في كوناكري. في  22األقل ثالثة أشخاص بسبب میولھم الجنسیة المفترضة. تم القبض على رجلین في 
 371علیھم بالسجن لمدة ثالثة أشھر". حكممایو، 

 
، "الحظت" غینیا توصیتین من إیطالیا واألرجنتین إلزالة 2015االستعراض الدوري الثاني في كانون الثانيفي 

لم یعلق مندوب الدولة على ھذا  القوانیین التمییزیة بناء على التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة بما في ذلك التجریم.
 372الموضوع.

 
  

                                                 
368 Text of the law available at: www.unhcr.org/refworld/docid/44a3eb9a4.html 
369 Original text: ”Article 325: Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe 

sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de Francs 
guinéens. Si l’acte a été commis avec un mineur de moins de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours 

prononcée. 
peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans”. 
370 370 See, P. Rodenbough, Being LGBT in West Africa, July 2014, USAID at 34: 
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-
Report.pdf 
371 See: https://www.amnesty.org/en/countries/africa/guinea/report-guinea/ 
372 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Guinea, A/HRC/WG.6/21/L.3, 22 
January 2015: www.upr-info.org/sites/default/files/document/guinea/session_21_-
_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.3.pdf 
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 كینیا

 

 
 373 )2003لعام  5 قانون العقوبات (التعدیل رقم

 (أفعال منافیة للطبیعة)   :162المادة 
 ب: یقوم شخص أي

 أو الطبیعة، نظام ضد شخص أي مع الجماع أو جنسیة عالقة -أ
 حیوان مع بالجماع یقوم -ب

الفقرة (أ)  بموجب جریمة وجود حالة في أنھ ، بشرطعاما عشر أربعة لمدة بالسجن ویعاقب جنایة بارتكاب مذنبا یكون
 عاما إذا: 21 لمدة بالسجن یعاقب فالجاني

 ارتكبت قد الجریمة كانت أو إذا ، الجماع علیھ وقع الذي الشخص موافقة دون من ارتكبت قد الجریمة كانت -ط
 تكون أن أو شابھ، أو ما الترھیب أو التھدید طریق عن أو بالقوة موافقة على الحصول تم ولكن الشخص ذلك بموافقة
 .الفعل لطبیعة الجاني تزییف طریق عن أو الجسدي، األذى من الخوف عن نابعة الموافقة

 
 (محاولة ممارسة أفعال ضد الطبیعة)  : 163المادة 

 ویعاقب بالسجن لجنایة مرتكبا یعتبر 162المادة  في علیھا المنصوص الجرائم من أي ارتكاب في یشرع شخص أي
 سنوات. سبع لمدة

 
 اللواط)(قوانیین   :165المادة 

 آخرشخص  مع بالحشمة مخل فعل أي ، الخاصة أو العامة األماكن في ارتكبوا سواء الذین، الذكور من شخص أي
أو  بالمال شخص إلقناع یحاول من أو ، معھ للحشمة مناف فعل أي الرتكاب ذكر آخر شخص مساعدة حاول أو ذكر،

 في سواء الذكور، من آخر شخص مع أو الشخص ذلك مع ذكر أي قبل من القبیل ھذا من فعل أي ارتكاب تسھیل
 سنوات. خمس لمدة بالسجن ویعاقب جنایة بارتكاب مذنبا یكون الخاصة، أو األماكن العامة

 
عالقة جنسیة غیر قانونیة إرادیة من خالل الشرج بین اللواط ممنوع في جنایة قانونیة. ویتم تعریفھ على أنھ "

 شخصین ذكریین".
 

 1939اإلجراءات الجنائیة واألدلة قانون قانون 
 (اللواط)   )5( 185القسم 

بجنایة تجیز اإلعتقال دون مذكرة توقیف إن  "كل شخص متھم بممارسة اللواط أو بجنایة محاولة اللواط یعتبر مذنب
 ثبت ذلك".

 
 التعلیق

مجلس تنسیق المنظمات غیر الحكومیة ، وجدت المحكمة العلیا في كینیا أن الدولة (في شكل 2015نیسان عام  24في 
إحباط  عن طریق، 375 )2010( دستور عام كینیا(حریة تكوین الجمعیات) من  36قد انتھكت المادة  374والنائب العام)

). وجدت NGLHRCلجنة المثلیین والمثلیات الوطنیة لحقوق اإلنسان (تسجیل المنظمات غیر الحكومیة، وعملیة 
 .36ص" الواردة في المادة اشخاألجزء أساسي من "كل  ھم المحكمة أن الناس المثلیین

 

                                                 
373 Text of the law is available at: 
www.kenyalaw.org/Downloads/GreyBook/8.%20The%20Penal%20Code.pdf 
374 Text of the judgment at: http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/108412/ 
375 Text of Constitution is at: 
https://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf 
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،  " على الرغم من العوائق 2015جوان تشینغو من اإلئتالف الكیني للمثللین والمثلیات في أواخر عام  وكما أشار
التزال كینیا تحافظ على موقع استئنائي في المنطقة وتعتبر واحدة من الدول الشرق أفریقیة التي تمتلك حركة مزدھرة 

. على عكس دول المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنسفي مجال 
  Research on the Lived Experiences ofعلى سبیل المثال أنظر إلى تقریر " 376الجوار، ھناك حراك قوي."

LBQ Women in Keny2016.377" عام 
 

كینیا في ینایر كانون الثاني عام  الثانیةدورة لالشامل ل االستطالع الدوريفي لكینیا ومن الجدیر بالذكر أن أول ظھور 
بین البالغین من  الرضائیة ریق العامل عدم تجریم "... العالقات، حیث أوصت تشیلي وبولندا وفقا لتقریر الف2015

نفس الجنس"، وأشار كل من الدنمارك وشیلي إلى سن تشریعات مكافحة الكراھیة، في حین المشار فرنسا والسوید 
وعدم التمییز، والمشار إلیھا البرازیل حریة تكوین الجمعیات والتعبیر "وحقوق األشخاص المثلیین". وردت الدولة أن 

ر الوطني حول الدستور الجدید. وضعت القضایا االجتماعیة الحرجة لمختلف "ذلك جاء خالل فترة طویلة من الحوا
 378المحافل [...] وال سیما استخدام القانون الجنائي في ھذه الحاالت. 

 
 استعراض إلغا العالمي

 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  دةأوافق بش

 بشدة
40%   6%  16%   7%  30% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
35%   13%  23%   7%  21% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  األرتیاحبعض عدم    ال مخاوف
46%    18%   37% 

  

                                                 
376 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 17: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
377 Research on the Lived Experiences of LBQ Women in Kenya, February 2016, at: 
https://issuu.com/galckkenya/docs/research_on_the_lived_experiences_o 
378 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Kenya A/HRC/WG.6/21/L.7, 26 
January 2015, at: 
https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/Report%20A_HRC_WG.6_21_L.7_Kenya%20(1)_
0.pdf 
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 لیبیریا
 
 
 
 

 عام في علیھ المنقحة،الموافق اللیبیریة القوانین مدونة ، 26 الباب الرابع، المجلد الجدید، العقوبات قانون
 اللواط)(   379.1978عام في ونشر 1976

 المواد اعتبرت ، ال مدة بالحبس األولى،وتعاقب الدرجة من جنحة أنھا على "الطوعي اللواط" 7.50 و 79،14
 كزوج یتعایشون ال الذین البشر بین "منحرفة جنسیة عالقة أو جماع" بأنھ یعرف واللواط واحدة، سنة تجاوز 74،14

 .والفرج الفم أو والقضیب والفم والشرج القضیب بین الجنسي االتصال طریق عن وتتم ، وزوجة
 

 التعلیق
الداعم و الرافض لقضایا المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وصف الجو العام 

) و 2015(كانون األول  380في مذكر معلومات الدول في المملكة المتحدة 2011وثنائیي الجنس في لیبیریا منذ عام 
 2014.381رودینبو 

 
في استعراضھا الدوري  بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة، فیما یتعلق  ثالثة منھاقبلت توصیة،  12تلقت لیبیریا 
 382تجریم وعدم التمییز.إلغاء البشأن  2015الشامل مایو 

 
 إلى اإلعتراف 2015كما دعت لجنة حقوق المرأة بشكل ملفت للنظر لیبیریا في مالحظاتھا الختامیة في تشرین الثاني 

 383بحقیقة وجود المثلیات في لیبیریا.
 
 

                                                 
379 Text of law at: www.liberlii.org/lr/legis/codes/plt26lcolr367/ ; Also see: Jayweh, F. “Gays and the Laws 
of Liberia: Do Liberians have Laws to Prohibit Lesbian and Gay’s Practices in Liberia?”, available at: 
http://xa.yimg.com/kq/groups/16308019/1339627977/name/GAYS+AND+THE+LAWS+OF+LIBERIA.do
cx 
380 Country Information and Guidance Liberia: Sexual Orientation and Gender Identity, UK Home Office, 
December 2015, at: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/485922/CIG_Liberia_Sexual
_Orientation_and_Gender_Identity_v1_0.pdf 
381 See, P. Rodenbough, Being LGBT in West Africa, July 2014, USAID at 34: 
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-
Report.pdf 
382 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Liberia. A/HRC/WG.6/22/L.2, 6 
May 2015, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/liberia/session_22_-
_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.2.pdf 
383 Concluding observations on the combined seventh and eighth periodic reports of Liberia 
CEDAW/C.LBR/CO/7-8, 20 November 2015 
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 لیبیا
 

 
 ً ً  المعدّل 1953 للعام العقوبات لقانون وفقا  ، 1973 أكتوبر/األّول تشرین 2 في الصادر 70 للقانون وفقا

 ”384العقوبات قانون أحكام بعض وتعدیل الزنى حد عقوبة “تشریع تمّ  
 
 لیضیف 1973 العام تعدیل أتى وقد .

 ):4(407المادة 
الفعل  ذلك في الضالعین االثنین فیعاقب الزواج، إطار خارج بموافقتھم آخر شخص مع الجنسي بالجماع فرد قام إذا

 385األكثر. على سنوات خمس لمدة بالسجن
 

 )4( 408  المادة
 386یجب أن یعاقب مع شریكھ بالسجن.أي شخص یعتك عرض شخص أخر برضاه 

 
 (األفعال الفاضحة)  421المادة 

أو معروض للجمھور یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة كل من ارتكب فعالً فاضحاً في محل عام مفتوح 
 ال تجاوز خمسین جنیھاً.

وتطبق العقوبة ذاتھا على من أخل بالحیاء بتوزیع رسائل أو صور أو أشیاء أخرى فاضحة أو بعرضھا على الجمھور 
 387وال یعد شیئاً فاضحا ٬أو طرحھا للبیع

 
 

 التعلیق
ومع ذلك فإن  388.بالتوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة في كال الدورتین األولى والثانیةلم یتم طرح أي توصیة متعلقة 

العفو الدولیة  وقدمت منظمة389، 2010والرابطة تقدیم طلب مشترك في عام  IGLHRCالدولي،  ARCالالعب 
تقدموا بأقتراحات  ILGAو  IGLHRCو  ARCإال أن . 390اقتراحات بخصوص التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة

أعادت منظمة العفو طرح  كما ذكرت منظمة العفو الدولیة قضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة. 2010عام 
. كما قامت منظمة قزح بتقدیم تقریر عن وضع التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة في لیبیا 3912014الموضوع عام 

والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس حیث تم شرح كیف یتم إجبار المثلیین 
 392وإخفاء ھویتھم وعدم وجود حمایة ضد التمییز. اللیبیین على اإلختباء

 

                                                 
384 Text of the Penal Law of 1976, §§ 14.74 & 50.7, IV Liberian Codes Revised tit. 26 (rev. ed. 1998)  
is available in Arabic at: www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=62 
385 Original Arabic 
386 Original Arabic 
387 Original Arabic 
388 See range of UPR documents on Libya’s UPR cuycles at: www.upr-info.org/en/review/Libya/Session-
09---November-2010/Civil-society-and-other-submissions#top (2010); and, www.upr-
info.org/en/review/Libya/Session-22---May-2015 
389 See, www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_9_-
_november_2010/arciarcinternational.pdf 
390 See, www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_9_-
_november_2010/aiamnestyinternational.pdf 
391 www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_22_-_mai_2015/ai_upr22_lby_e_main.pdf 
392 See, www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_22_-
_mai_2015/quzah_upr22_lby_e_main.pdf 
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 مالوي
 

 
 

  393ماالوي قوانین من  7:10الفصل العقوبات قانون
 

 للطبیعیة) المخالفة (الجرائم   153المادة 
 :ب یقوم شخص كل

 أو الطبیعة، نظام ضد شخص أي مع جنسیة عالقة -أ
 أو حیوان، مع جنسیة عالقة -ب
 .الطبیعة نظام ضد معھا أو معھ جنسیة بعالقة یقوم أن ذكر لشخص یسمح  -ج

 " .البدني العقاب بدون أو مع عاما، عشر أربعة لمدة بالسجن ویعاقب لجنایة مرتكبا یكون
 

 )للطبیعة مخالفة جرائم ارتكاب في الشروع(    154 المادة
 ویعاقب لجنایة مرتكبا باعتباره السابقة المادة في علیھا المنصوص الجرائم من أي ارتكاب في یشرع من كل یعاقب

 بالسجن
 ." البدني العقاب دون من أو مع سنوات، سبع لمدة

 
 "الذكور بین الالئقة غیر الممارسات" 156 المادة

 آخر شخص مع بالحشمة مخل فعل أي ، الخاصة أو العامة األماكن في ارتكبوا سواء الذین، الذكور من شخص أي
 أو بالمال شخص إلقناع یحاول من أو ، معھ للحشمة مناف فعل أي الرتكاب ذكر آخر شخص مساعدة حاول أو ذكر،

 في سواء الذكور، من آخر شخص مع أو الشخص ذلك مع ذكر أي قبل من القبیل ھذا من فعل أي ارتكاب تسھیل
 العقاب بدون أو مع سواء ”.سنوات خمس لمدة بالسجن ویعاقب جنایة بارتكاب مذنبا یكون الخاصة، أو العامة األماكن
 .البدني

 
 ینایر أواخر وفي .مالوي في العقوبات قانون تعدیل قانون مشروع ، 2010 األول كانون/دیسمبر في البرلمان، أقر

 كانون/
 .137القانون في صدوره استكمل وبالتالي القانون، مشروع على موثاریكا وا بینجو الرئیس صدق ، 2011 الثاني

 
 " أ 137 المادة

 فعل أي" الخاصة، أو العامة األماكن في سواء أنثي أي ارتكاب حالة في أو "اإلناث، بین الالئق غیر الممارسات أن 
  .سنوات خمس لمدة السجن لعقوبة وعرضة لجریمة مرتكبة تكون أخرى أنثى مع 394للحشمة مناف

 
 التعلیق

. لكن، وكما ذكرت المخالفة للطبیعیةالحكومة االعتقاالت في إطار الجرائم  علقت، أ137في السنة التالیة إلدخال القسم 
، األمر الذي أدى 2015"اللواط") في دیسمبر كانون االول عام  تحت بندعلى نطاق واسع، ألقي القبض على رجلین (

 395.ھبدوره إلى إعادة التأكید على وقف
 

                                                 
393 Text of the law (not yet including the amendment of 2011) is available at: 
www.malawilii.org/files/mw/legislation/consolidated-act/7:01/penal_code_pdf_14611.pdf 
394 See: International Commission of Jurists, “Sex Between Women Now a Crime in Malawi: New Law 
Violates Human Rights Obligations of Malawi”, available at: www.iglhrc.org/sites/default/files/488-1.pdf 
395 See, Human Rights Watch, ‘Malawi: Moratorium on Anti-Gay Arrests Reaffirmed’, 21 December 2015, 
at: https://www.hrw.org/news/2015/12/21/malawi-moratorium-anti-gay-arrests-reaffirmed for a clear 
narration of this situation 
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 ،على مزید من الوضوح في مالوي (على سبیل المثال المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالقضایا  حصلت
 396).2020-2015واإلیدز بإلغاء تجریم المثلیة روس نقص المناعة البشریة الخطة االستراتیجیة الوطنیة لفی دعت

من خارجھا ومزید من االتصاالت لمالوي لتنظیم تشریعاتھا بما 397مع تعزیز الدعوة من داخل البلد، اھتماما متزایدا  
 398.رد فعل عنیف مناألمم المتحدة  تحذر 2016یتفق مع التزاماتھا القانونیة الدولیة، في ینایر 

 
مالوي تلقى فیھ االستعراض الدوري  التي تلثتھا بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالمتعلقة  18الالتوصیات من 

األشخاص  399: أوال الموافقة على "اتخاذ تدابیر فعالة لحمایة"إثنان ، قبلت الدولة2015مایو  الدورة الثانیة الشامل
 400" الوصول الفعال "للخدمات الصحیة (ھندوراس). ةالمثلیین من العنف ومالحقة الجناة (النمسا)، و الثانی

 
أن لجنة حقوق اإلنسان المشكلة حدیثا  2014أعربت لجنة حقوق اإلنسان التي تشرف على العھد الدولي قلق في عام 

في إطار والیتھا. وقالت ان مالوي "یجب مراجعة" التشریعات التمییز  التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیةلم تتضمن 
، عدم تجریم العالقات الجنسیة المثلیة، تنفیذ آلیة لرصد العنف الموجھ ضد  التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیةشمل لت

الناس المثلیین ومالحقة مرتكبیھا، وضمان الموظفین العمومیین ال تحرض على العنف ویجب رفع إیجابیا الوعي 
 401لصحیة لألشخاص المثلیین.العام، و ضمان أخیرا "الوصول الفعال" إلى الخدمات ا

 
، رحبت اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة باعتماد قانون المساواة 2015في نوفمبر تشرین الثاني عام 

لقانون العقوبات على أن  2011بین الجنسین الذي یحظر التمییز، ولكنھا كانت تشعر بالقلق إزاء التعدیالت عام 
المثلیة بین النساء"، وأوصى أن مالوي "تصور عدم تجریم العالقات الجنسیة بین النساء  "تجرم العالقات الجنسیة

 402 البالغات".
  

                                                 
396 National AIDS Commission, National Strategic Plan for HIV and AIDS 2015-2020, at 50, 
www.aidsmalawi.org.mw/index.php/downloads-2?download=132... 
397 See country entry on Malawi for a brief but insightful description of how SOGI issues were impacting 
the socio-political climate in 2015, in Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the 

Commonwealth, Kaleidoscope Trust in association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation 
(London, 2015), at 19: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
398 Spokesman for the High Commissioner for Human Rights, 22 January 2016, at: 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16985&LangID=E#sthash.zJY9dTVu.
4hZChmA0.dpuf 
399 See more on developments in early-2016 at: Erasing 76 Crimes, ‘Malawi: Judge seeks renewed gay 
arrests; gay man attacked’, 11 February 2016, at: http://76crimes.com/2016/02/11/malawi-judge-seeks-
renewed-gay-arrests-gay-man-attacked/ ; Erasing 76 Crimes ,‘Gay Malawian Appeals for Justice – Now 
He’s In Hiding’, 2 January 2016, at: http://76crimes.com/2016/01/02/gay-malawian-appeals-for-justice-
now-hes-in-hiding/ 
400 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Malawi, A/HRC/WG.6/22/L.1  
7 May 2015, at: 
 www.upr-info.org/sites/default/files/document/malawi/session_22_-_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.3.pdf 
401 Human Rights Committee,  Concluding observations on the initial periodic report of Malawi, 
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, 19 August 2014, at: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMWI%
2fCO%2f1%2fAdd.1&Lang=en 
402 Concluding observations on the seventh periodic report of Malawi, CEDAW/C/MWI/CO/7, 24 
November 2015 at paras. 10 and 11. 
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 موریتانیا
 

 
403 

 
 404 1984 لسنة العقوبات قانون
 (أفعال مخالفة للطبیعة)    308 المادة تنص

 الموت عقوبة سیواجھالجنس  نفس من شخص مع للطبیعة مخالف أو للحیاء خادش فعل یرتكب مسلم بالغ رجل أي
 306 المادة في علیھ المنصوص النحو على معاقبتھم سیتم بامرأتین، متعلقة المسألة كانت إذا . أما عام مكان في رجما

 405أوقیة موریتانیة). 60000إلى  5000حبس وغرامة من  األولى (من ثالث أشھر إلى سنتین الفقرة ،
 

 التعلیق
(نوفمبر الدورة الثانیة ) و االستعراض الدوري الشامل 2010(نوفمبر  ینالشامل ینفي كال االستعراضین الدوری

إزالة تجریم العالقات الجنسیة المثلیة. األھم من ذلك، في كل من الحوار التفاعلي وفي على حث موریتانیا تم )، 2015
السلوك الجنسي  وعقوبة اإلعدام إلى فك االرتباط بین  الطلبات، أنھا تلقت العدید من 2015توصیات مكتوبة في عام 

الدولة ردھا الرسمي لمختلف التوصیات التي وردت، لم تعط )،2016في وقت كتابة ھذا التقریر (مارس  406المثلي.
أكد الوفد أن الحكومة مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان داخل البلد، و العمل معرغبة في ال ت إلىولكن أشار

تطویر خطة عمل لمكافحة التمییز العنصري وكراھیة األجانب والتعصب وفي صیاغة تعاونت مع جمیع الشركاء في 
 407استراتیجیة وطنیة لتعزیز التماسك االجتماعي ".

  

                                                 
403 Arrests are known, not implementation of the death penalty 
404 Text of the law is available at: www.droit-afrique.com/images/textes/Mauritanie/Mauritanie%20-
%20Code%20penal.pdf, and www.justice.gov.mr/Textes%20justice/TextesArabe/CodepenalArabe.pdf 
(Ministry of Justice of Mauritania; in Arabic). 
405 Original text Article 308: ”Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature 
avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique. S'il s'agit de deux femmes, 
elles seront punies de la peine prévue à l'article 306, paragraphe premier.” Article 306 (1): “Toute 
personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés 
ou aidé à les violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass ou la Diya, sera 
punie d'une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 
60.000 UM.” 
406 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Mauritania (Unedited version), 
A/HRC/31/6, 18 November 2015, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/session_23_-
_november_2015/a_hrc_31_6.pdf 
407 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Mauritania, A/HRC/31/6, 23 December 
2015, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/mauritania/session_23_-
_november_2015/a_hrc_31_6_e.pdf 
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 موریشیوس
 

 
  4081838لعام الجنائي القانون
  والبھیمیة باللواط المتعلقة 250  المادة

 الشاقة األشغال مع بالسجن الحیوانات مع الشاذة العالقات أو اللواط جریمة بارتكاب مذنبا شخص أي یعاقب) 1"(
 ".سنوات 5 تتجاوز ال لمدة

 
 التعلیق
القسم  حذف جریمة اللواط (انظرالتي من شأنھا  409مشروع قانون الجرائم الجنسیة،، أدخلت الحكومة 2007في عام 

 ).14-11ألفعال جنسیة (األقسام لعاما  16 الرشد سنل متساوي ) وتعیین حد أدنى24
 

قرارھا تعدیل القانون الجنائي بدال  2013مرر مشروع القانون في البرلمان وأعلنت الحكومة في عام یومع ذلك، لم 
 410من ذلك، "من أجل جعل أحكام أفضل لتجریم أفعال مختلفة من الشذوذ الجنسي".

 
، تلقت دولة موریشیوس ثالث توصیات (ایرلندا واسترالیا 2013لمراجعة الدوریة الشاملة عام ل الثانیة دورةال في

 411إجراء مزید من المشاورات بشأن ھذه المسألة.بالحاجة إلى اللواط، ولكن وردت  إللغاء تجریموكندا) 
 

عدم بند "، یتم سرد یناألخالق للموظفین العامقانون " 2015عام قانون في قسم "السلوك الشخصي والمھني" من 
، تم 2012413في أعقاب شكوى إلى لجنة تكافؤ الفرص لموریشیوس في عام  412التمییز على أساس التوجھ الجنسي.

 .2013لتبرع بالدم في عام بالنسبة لرفع الحظر المفروض على الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال 
  

                                                 
408 Text of the law is available at: www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mu/mu008en.pdf 
409 Text of the bill is available at: www.santac.org/eng/Media/Files/Mauritius-Sexual-Offences-Bill,-2007 
410 See: paragraph 17 of Mauritius’ national report submitted at their 2013 UPR, available at: 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MUSession17.aspx. This view was somewhat rephrased in the 
State’s version given for adoption at the plenary session, where the reason for proceeding with the Criminal 
Code (Amendment) Bill "to provide, inter alia, for marital rape”, see Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review: Mauritius, A/HRC/25/8, 26 December 2013, at para. 121, at: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/mauritius/session_17_-_october_2013/a_hrc_25_8_mauritius_e.pdf 
411 See: Mauritius’ UPR summary at: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-
review/m/mauritius/2nd-cycle/ 
412 See, p.5, at: 
http://amb.intnet.mu/English/Downloads/Documents/Code%20of%20Ethics%20for%20Public%20Officers
.pdf 
413 See, https://theenlighteneddarkmage.files.wordpress.com/2012/11/lgbt-hiv-aids-blood-donation-in-
mauritius-a-compilation-of-data-and-information-fokeerbux-n.pdf 
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 المغرب
 

 
 414  1962الثاني تشرین/نوفمبر  26في الصادر العقوبات قانون
 (سلوك مخالف للطبیعة)  489  المادة

 ستة بین تتراوح لمدة بلسجن الجنس نفس من شخص مع للطبیعة مخالفة أو بذیئة أعمال یرتكب شخص كل یعاقب"  
 ظروف القضیة وقائع تضم لم ما مغربي، درھم ألف 1.000 إلى 120 بین تتراوح وبغرامة سنوات وثالث أشھر

 415".العقوبة تشدد وحاالت
 

 (قوانیین األداب العامة التي تحد من التعبیر عن التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة)  483المادة 
بالسجن من شھر وحتى  یعاقب كل من یرتكب فعل منافي للحشمة في األماكن العامة سواء كان عري أو فعل فاحش" 

 416درھم." 500وحتى  200سنتین وغرامة من 
 

 التعلیق
في جلسات االستعراض الدوري  التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةعلى الرغم من عدم وجود إشارات مباشرة إلى 

، قدمت الوالیات المتحدة توصیة ب "الموافقة فورا على طلبات 2015لمغرب في أكتوبر عام الدورة الثانیة لالشامل 
ت القانونیة، بما في ذلك تلك المنظمات تدافع عن الترخیص لجمیع منظمات المجتمع المدني التي تلبي المتطلبا

 417األقلیات".
 

في  حول التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة محددة قدمت لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة توصیاتكما 
 2015المالحظات الختامیة على المغرب في أكتوبر 

بالحقوق المعترف بھا في ھذا العھد، وال سیما الحصول على  الجنسمثلیو تمتع . "(د) ضمان [...] 14في الفقرة 
 418فرص العمل والخدمات االجتماعیة والرعایة الصحیة والتعلیم.

وعن الوصم والعنف الذي  والھویة الجنسانیةو التوجھ الجنسيوتعرب اللجنة عن قلقھا إزاء التمییز على أساس 
الشرطة في الفترة من قبل االعتقاالت والترھیب  عن". ظھرت تقاریر عدیدة 419یتعرض لھ ھؤالء األشخاص 
 2016.420األخیرة، في الرباط ، مارس 

 
 

                                                 
414 Text of the law is available in French and Arabic here: 
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190447 
415 Original text: ”Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à1.000 
dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique 
ou contre nature avec un individu de son sexe”. 
416 Original Arabic: 

 سنتین إلى واحد شھر من بالحبس یعاقب األفعال، أو اإلشارات في بالبذاءة أو المتعمد بالعري وذلك بالحیاء، علنیا إخالال ارتكب من
.درھم خمسمائة إلى وعشرین مائة من وبغرامة  

417 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Morocco, A/HRC/21/3, 6 July 2012 at 
para. 39, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/morocco/session_13_-
_may_2012/ahrc213moroccoe.pdf 
418 Committee on Economic, Social and Cultural Rights,  Concluding observations on the fourth periodic 
report of Morocco, E/C.12/MAR/CO/4, 22 October 2015, at: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2f
CO%2f4&Lang=en 
419 See, for example: http://76crimes.com/page/2/?s=morocco 
420 Erasing 76 Crimes, “Prison for victim of Morocco attack, not for attackers”, 4 April 2016, see: 
http://76crimes.com/2016/04/04/prison-for-victim-of-morocco-attack-not-for-attackers/ 
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 استعراض إلغا العالمي
 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
26%   13%  22%   9%  30% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
23%   19%  22%   9%  27% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
33%    24%   43% 
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 نامبیا

 
 

 جنوب مواطني قبل من فرضھ تم الذي الھولندي، الروماني األعراف قانون وفقا نامیبیا في جریمة اللواطال یزال 
 421األعراف .أفریقیا

 ضد مدون قضائي حكم اآلن حتى یوجد ال حین في السابقة، القضائیة األحكام على أساسا یستند قانوني تقلید ھي
 422.نامیبیا في اللواط

 
 التعلیق

الكرامة والمساواة وعدم  - 13و  10و  8مبادئ الدستوریة في البالد (المواد التطابق القانوني مع للتم تكرارالدعوات 
على الرغم من أن البالد قد قبلت ومع التزاماتھا القانونیة الدولیة. ومع ذلك،  بما یتوافق 423التمییز، والخصوصیة)

ھناك مخاوف من الدعوات المقلقة من قبل بعض  424في العامین الماضیین، ینالمثلیین طالبي اللجوء األوغندی
 425الممثلیین الدینین والسیاسین وفقاً لبعض الناشطین.

 
في  2016في ینایر كانون الثاني لعام  الدورة الثانیةأعلنت الحكومة النامیبیة في جلسة المراجعة الدوریة الشاملة 

ال تزال  إلن أرضیات عدم التمییز 426بعد أسباب عدم التمییز في الدستور. ددردودھا على توصیات "نامیبیا لم تم
كال التوجھ الجنسي  1992مقیدة للغایة وال تشمل أسباب مثل التوجھ الجنسي أو اإلعاقة. تضمن قانون العمل لعام 

وفد [النامیبي] أن . وذكر ال427" 2007والعجز كسبب لعدم التمییز، ولكن تمت إزالة التوجھ الجنسي من قانون العمل 
حمي الحق تمن الدستور  13الجنسي المفضل لدیھم . المادة  ھمتوجھضحیة للتعبیر عن  ثلیین لم تكونواألشخاص الم

في لكشف عن التوجھ الجنسي المفضل لھ أو لھا بأي شكل من األشكال اأي شخص كم یطلب ال في الخصوصیة. 
إتاحة  تتیح. القوانین ال ھماخدمات العامة أو الخاصة على أساسالتقدیم یمكن رفض  الالحكومة الرسمي ولوثائق 

 428الزواج بین البالغین من نفس الجنس ".
  

                                                 
421 Dianne Hubbard ‘Why the law on sodomy should be repealed’, 2000 
www.lac.org.na/news/inthenews/pdf/sodomy.pdf 
422 See: Submission in the UPR review of Namibia at: 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/NA/JS1_JointSubmission-eng.pdf 
423 The Constitution of the Republic of Namibia www.gov.na/constitution 
424 The Namibian, ‘Asylum Based on Sexual Orientation’ 12 August 2014, 
www.namibian.com.na/index.php?id=126719&page=archive-read 
425 Supra, n.82. 
426 Article 10(2), “No persons may be discriminated against on the grounds of sex, race, colour, ethnic 
origin, religion, creed or social or economic status.” 
427 Section 5(2)(e) of the Labour Act, 11 of 2007 which deals with prohibition of discrimination and sexual 
harassment 
428 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review Namibia (18-29 January 2016), 
A/HRC/WG.6/24/L.1, at para 41, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/namibia/session_24_-
_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.1.pdf 
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 نیجیریا

 
 

 429 1990، قوانین الفیدرالیة النیجیریة 77القانون الجنائي، الفصل 
 (أعمال مخالفة للطبیعة)  214القسم 

 "أي شخص
 أو) یمارس الجماع مع شخص أخر بخالف الطبیعة، 1(
 ) یمارس الجنس مع حیوان، أو2(
 بممارسة الجماع معھ أو معھا بخالف الطبیعة) یسمح لذكر 3(

 عاماً." 14مذنب ویعاقب بالسجن لمدة 
 

 215القسم 
أي شخص یحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة السابقة األخیر ھو مذنب بارتكاب جنایة، "

 ."سنوات. ال یمكن القبض على الجاني دون إذنویتعرض للسجن لمدة سبع 
 

 217القسم 
"أي شخص من الذكور الذین، سواء في القطاع العام أو الخاص، یرتكب أي فعل الفاحشة الشدیدة مع رجل آخر، أو 

یدفع رجل آخر على ارتكاب أي فعل من االحتشام معھ، أو محاوالت لشراء ارتكاب أي فعل من ھذا القبیل من قبل أي 
من الذكور الشخص مع نفسھ أو مع رجل آخر، سواء في القطاع العام أو الخاص، یكون مذنبا بارتكاب جنایة، 

 ویتعرض للسجن لمدة ثالث سنوات. ال یمكن القبض على الجاني دون إذن"
 

الجنسیة بین یالحظ أن العدید من والیات نیجیریة شمالیة قد اعتمدت قوانین الشریعة اإلسالمیة، تجریم األنشطة 
أشخاص من نفس الجنس. والعقوبة القصوى لھذه األعمال بین الرجال ھي عقوبة اإلعدام، في حین أن الحد األقصى 

ھي الجلد و / أو السجن. ھذه القوانین تختلف من القانون االتحادي، حیث أن  430للعقوبة لمثل ھذه األعمال بین النساء
)، 2001: بوتشي (عام 431ین النساء. الدول التي تبنت ھذه القوانین ھيمعظم ھذه تحظر أیضا العالقات الجنسیة ب

)، كیبي 2000) وكاتسینا (2000) وكانو (2001)، كادونا (2000)، جیغاوا (2001)، غومبي (2000بورنو (
 ).2000) وزامفارا (2001)، یوبي (2000)، سوكوتو (2000) والنیجر (2000(
 
 

 قانون الزواج المثلي (منع)
ینایر  7، من قبل مجلس الشیوخ ومجلس النواب والذي وقعھ الرئیس یوم 2013دیسمبر عام  17القانون یوم مرر 

 432. ووفقا للقانون:2014
 ) عقد الزواج أو الزواج المدني في بین أشخاص من نفس الجنس:1. (1"§

 (أ) یحظر في نیجیریا؛ و
 صحیح.الزواج ال میزات االستفادة من بھیحق وال  االعتراف بھ (ب) ال یجوز

) دخل عقد الزواج أو الزواج المدني في بین أشخاص من نفس الجنس بحكم شھادة صادرة عن بلد أجنبي ھو باطل 2(
 في نیجیریا، وأي فائدة التي تعود ھناك، من قبل فضیلة الشھادة ال یجوز القسري من قبل أي محكمة من القانون.

                                                 
429 Text of the law is available at: www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables.htm 
430 See: Alok Gupta, This Alien Legacy – The Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism (New 
York: Human Rights Watch, 2008) at: www.hrw.org/en/reports/2008/12/17/alien-legacy-0 at 60-61; and 
‘Sharia Implementation in Northern Nigeria 1999-2006: A Sourcebook’ at: www.sharia-in-
africa.net/pages/publications/sharia-implementation-in-northern-nigeria.php 
431 See: ‘The Unfizzled Sharia Vector in the Nigerian State’ at: www.dawodu.com/aluko5.htm 
432 Text of the law available at: www.refworld.org/docid/52f4d9cc4.html 
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األشخاص من نفس الجنس في كنیسة أو  solenmisedي في بین ال یجوز ) دخل عقد الزواج أو الزواج المدن1. (2§
 مسجد أو أي مكان آخر لعبادة نیجیریا.

 ) ال شھادة صادرة ألشخاص من نفس الجنس في الزواج أو الزواج المدني یجب أن یكون صالحا في نیجیریا.2(
 جیریا.. فقط یجب أن یعترف بالزواج التعاقد بین رجل وامرأة صالحة في نی3§
 ) ال یجوز تسجیل األندیة المثلیین والمجتمعات والمنظمات، من القوت والمواكب واالجتماعات.1. (4§
 ) العرض العام من نفس الجنس عالقة عاطفیة مباشرة أو غیر مباشرة محظور.2(
كل المسؤولیة ) والشخص الذي یدخل في عقد الزواج من نفس الجنس أو الزواج المدني ارتكاب جریمة وھي $1. ( 5

 عاما في السجن. 14على قناعة لمدة 
) الشخص الذي یسجل، یعمل أو یشارك في نوادي المثلیین والجمعیات والمنظمات أو مباشرة أو بشكل غیر مباشر 2(

یجعل المعرض العام من نفس الجنس عالقة عاطفیة في نیجیریا یرتكب جریمة ویكون كل مسؤولیة عن قناعة لمدة 
 السجن.عاما في  10

الزواج من  solemnisation) أي شخص أو مجموعة من األشخاص الذي یدیر والشھود ویحرض أو مساعدي 3(
نفس الجنس أو الزواج المدني، أو یدعم تسجیل وتشغیل والقوت من مثلي الجنس النوادي والجمعیات والمنظمات 

 433سنوات من السجن ". 10والمواكب واالجتماعات في یرتكب نیجیریا وجریمة ومسؤولة عن قناعة لمدة 
 

 التعلیق
حریة التجمع السلمي وتكوین  بحقوق، أبرز المقرر الخاص المعني 2007، وفي عام 4352012و  4342011في  

أصدر ، و436الجمعیات انتھاكات حقوق اإلنسان والتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة
 2007.438مشروع قانون  في أقتراح قانون حظر الذواج المثليبیان مشترك عن  437عن حقوق اإلنسان المدافعون

 
التوجھ الدولیة لحقوق اإلنسان في محافل األمم المتحدة بشأن  بالقوانیین ھاالتزاماتحول فیما یتعلق بردود نیجیریا 
توصیات االستعراض الدوري الشامل في عام  األولى كملدورة في ا استجابة " أي' لم تقدم، الجنسي والھویو الجنسانیة

توصیة  12 2013في أكتوبر  الثانیةدورة ال. رفضت الحكومة في 439المثليالزواج  منعوسحب  إللغاء تجریم 2009
 440ممارسة الجنسیة.الوالتمییز والتزامات القانون الدولي واإلفراج عن المسجونین بسبب  بالعالقات المثلیةتتعلق 

                                                 
433 In 2015, an effort was made to challenge this law from abroad, in Mr Teriah Joseph Ebah v Federal 
Government of Nigeria Suit FHC/ABJ/CS/197/2014,), “the Federal High Court dismissed a case against the 
new law on the ground that the complainant lacked the required locus standi to present the claim on behalf 
of other Nigerians because he, himself, had not suffered from the action of the Federal State under the Act”. 
See, A. Rudman., ‘The protection against discrimination based on sexual orientation under the African 
human rights system’ (2015) 15 African Human Rights Law Journal 1-27, at 3, see: 
www.ahrlj.up.ac.za/rudman-a 
434 Nigeria: Alleged restrictions on the rights to freedom of association and of peaceful assembly of groups 
defending lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) rights, 228. JAL 20/12/2011. Case no. NGA 
5/2011. See: http://freeassembly.net/rapporteurreports/nigeria-communications/ 
435 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression, A/67/357, 7 September 2012, available at: 
www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/GA67session.aspx 
436 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. Addendum: Mission to Nigeria, A/HRC/7/3/Add.4, 22 November 2007; available at: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/sp_reportshrc_7th.htm 
437 Report of the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights 
defenders. Addendum: Summary of cases transmitted to Governments and replies received, 
A/HRC/4/37/Add.1, 27 March 2007; available at: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A-HRC-4-37-Add-1.pdf 
438 Joint Statement from the Special Representative of the Secretary-General on Human Rights Defenders, 
the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related 
intolerance, 
439 See: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/n/nigeria 
440 See: Nigeria’s UPR summary at: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-
review/n/nigeria/2nd-cycle/ 
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إفباني أورزولیك في قضیتھ حول  443بمجال التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة 442، نجح الناشط2016441في أذار 

ضد شرطة أبوجا. قبلت المحكمة الفیدرالیة العلیا أدلتھ حول العنف واإلھانة ومحاوالت  اإلعتقال غیر القانوني
 444 كما حصل على تعویض مادي وأعتذار علني عن عنف الشرطة.  اإلبتزاز

 
 استعراض إلغا العالمي

 التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟ ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة

 بشدة
51%   8%  19%   6%  17% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
38%   13%  21%   6%  23% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
41%    17%   43% 

                                                 
441Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Treatment of sexual minorities, including 
legislation, state protection, and support services; the safety of sexual minorities living in Lagos and Abuja 
(February 2012-October 2015), Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa, 
13 November 2015. http://irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=456219&pls=1 
442 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 22: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
443 See commentary and links to documents, at http://oblogdeeoblogda.me/2014/11/03/nigerian-human-
rights-activist-brings-lawsuit-after-unlawful-detention/ 
444 http://76crimes.com/2016/03/30/cheers-and-praise-for-victory-in-nigerian-court/ 
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 السنغال

 
 445 1965  لعام العقوبات قانون
 (أفعال غیر طبیعیة)   )3(319ة الماد

 طریق عن السابقة أو الفقرات في أخطورة األكثر بالجرائم الخاصة علیھا المنصوص بالعقوبات اإلخالل عدم مع"
 نفس من شخص مع للطبیعة مخالف أو الئق غیر فعل ارتكبوا من معاقبة سیتم القانون، ھذا من 321و  320 المواد
 1.500.000 إلى ألف 100.000 بین تتراوح وبغرامة سنوات وخمس سنة بین تتراوح لمدة بالسجن الجنس

 األقصى الحد تطبیق دائما یتم فسوف ، 21 ال سن دون شخص مع الفعل ارتكب إذا و .فرنك (ملیوننصف)
 446."للعقوبة

 
 التعلیق

. 319رجال لالشتباه في الجرائم المنصوص علیھا في المادة  11، ألقي القبض على 2015دیسمبر عام  24یوم 
مما وجوھھم وھویاتھم على وسائل االعالم االجتماعیة،  نشر صور، ولكن تم أطلقت المحكمة سراحھم بعد أربعة أیان

وكان من أشد ردود الفعل على إطالق سراحھم رد فعل المنظمة اإلسالمیة، جمرا. حیث . أثار الكثیر من رھاب المثلیة
ة % من السكان ینتمون إلى اإلسالم (الصوفي)، فیما تقع سیطرة جماعة بوكو حرام على الحدود الشمالی90یقدر أن 

 447أعلنت جارتھا غامبیا أنھا بلد إسالمي. مع نیجیریا و
 

ایرلندا،  ألمانیا، الیونان، بلجیكا، من ) توصیات 7 السنغال دولة تلقّت الشامل، الدوري لإلستعراض الثانیة الدورة في
 319المادة  بأنّ  ذلك معلّلة التوصیات ھذه الحكومة رفضت .أعاله المذكورة المادة إللغاء (والمكسیك سویسرا ھولندا،
أساس  على للسجن یتعّرض لم أحداً  وأنّ  ”العام المجال في تتمّ  والتي للطبیعة المنافیة الممارسات“ معاقبة تتناول

 .448الجنس نفس من أفراد مع الجنسیة الممارسات
  

                                                 
445 Text of the Penal Code, which entered into force on 1 February 1966, is available at: 
www.justice.gouv.sn/droitp/CODE%20PENAL.PDF 
446 Original text: “Sans préjudice des peines plus graves prévues par lês alinéas qui précédent ou par les 
articles 320 et 321 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 
100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis um acte impudique ou contre nature avec un individu 
de son sexe. Si l'acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours 
prononcé.” 
447 See, The Daily Beast, ‘11 Arrested for Being Gay in Senegal—Is President Obama to Blame?’, at: 
www.thedailybeast.com/articles/2015/12/30/11-arrested-for-being-gay-in-senegal-is-president-obama-to-
blame.html; and Jeune Afrique, ‘Sénégal : « mariage gay » à Kaolack ou cabale homophobe?’ at: 
www.jeuneafrique.com/296689/societe/senegal-mariage-gay-a-kaolack-ou-cabale-homophobe/ 
448 See: Senegal’s UPR summary at: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-
review/s/senegal/2nd-cycle/ 
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 سیرالیون  

 
 

 449 1861 شخص ضد المرتكبة الجرائم قانون
 سنوات. 10وال عقوبة أقل من  الحیاة مدى السجن بعقوبة والبھیمیة، اللواط یجرم أعاله، المذكور القانون من 61البند

 
 التعلیق

s Speaking ’Kaleidoscope Trust 451و تقریر  450Being LGBT in West Africaوصف كل من تقریر
Out  معادیة للغایة في سیرالیون.بأنھا بیئات البیئات االجتماعیة والسیاسیة 

 
، قدمت لجنة حقوق اإلنسان بیانا واضحا قویا لسیرالیون في المالحظات الختامیة األولى لتلك الدولة 2014في أبریل 

لتمییز على أساس التوجھ ا حظربموجب العھد الدولي: "ینبغي للدولة الطرف مراجعة الدستور والتشریعات لضمان 
جعل وعالقات الجنسیة بالتراضي بین البالغین من نفس الجنس، ، بما في ذلك عدم تجریم الالجنسانیة الھویة الجنسي و

لجنسیة لمثلیة الوصم االجتماعي لتشریعھا یتفق مع العھد. ینبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الالزمة لوضع حد ل
على  تسامح مع أي شكل من أشكال التحرش أو التمییز أو العنف ضد األشخاصوإرسال رسالة واضحة أنھ لن یتم ال

 452 ". ھویتھم الجنسانیةأو الجنسي أساس التوجھ 
 

ذكرت ست دول على أنھا قدمت توصیات ، 2016ي ینایر كانون الثاني عام في االستعراض الدوري الشامل الثاني ف
لم (ثالثة أمریكا الالتینیة، ثالثة األوروبي). في وقت كتابة ھذا التقریر،  بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةتتعلق 

 453تستجد الدولة لھذه التوصیات. 
  

                                                 
449 Text of law at: www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/enacted. Also see: Joint submission in the 
UPR review of Sierra Leone, available at: 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session11/SL/JS2_JointSubmission2-eng.pdf 
450 P. Rodenbough, Being LGBT in West Africa, July 2014, USAID at 63: 
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-
Report.pdf 
451 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 24: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
452 Human Rights Committee,   Concluding observations on the initial report of Sierra Leone, 
CCPR/C/SLE/CO/1, 17 April 2014, at 11, see: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSLE%2f
CO%2f1&Lang=en 
453 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Sierra Leone, 
A/HRC/WG.6/24/L.13, 4 February 2016, at: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/sierra_leone/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.13.pdf 
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 الصومال

 
 454 5/1962قرار تشریعي رقم قانون العقوبات، 

 (الجماع مع شخص من نفس الجنس)  . المثلیة الجنسیة409المادة 
 جریمة الفعل یشكل ال عندما الجنس، نفس من شخص مع مع الجنس ممارسة أو بالجماعیعاقب بالحبس كل من قام 

 تخفض ، الجماع عن مختلف فعل ارتكاب تم وإذا .سنوات ثالث إلى أشھر ثالثة بین لمدة تتراوح خطورة، أكثر
 " .الثلث بمقدار المفروضة العقوبة

 
 . إجراءات أمنیة 410المادة 

 ."409، 408، 407"یمكن إضافة إجراءات أمنیة إلى العقوبة المذكورة في المواد 
 

 455 400المادة 
الجنسي، تحدد زیادة العقوبة عندما یتم ھذا العنف لشخص من نفس الجنس في سیاق "األفعال "تحت عنوان العنف 

 المخالفة للطبیعة".
 

 406المادة 
"أیا كان، في مكان عام أو مكان مفتوح للجمھور، یحرض على فاسقة األفعال، حتى بطریقة غیر مباشرة، یعاقب، 

شلن  2000ى سنة واحدة أو مع غرامة تصل إلى لمدة تصل إل حیث ال یشكل الفعل جریمة أكثر خطورة، مع السجن
 ".صومالي

 
 التعلیق

في 456كما یمكن التشكیك ، 1991تعقد الوضع السیاسي في الصومال منذ سقوط الدكتاتور محمد سیاد بري في عام 
طبق تزال تال  اقانون العقوبات الوطني. ومع ذلك فقد أعلنت أرض الصومال في الشمال نفسھا مستقلة، وأنھ تطبیق

 457قانون العقوبات.
 

معتقدات حركة الشباب من السلفیة تنبع  ، "2016تقریر كریستمان في عام  یذكر في مركز وجنوب البالد ومع ذلك
فرض تفسیر متشدد للشریعة اإلسالمیة. ت بحیثداخل اإلسالم السني).  جداً  اإلسالم السني (حركة محافظة فيالوھابیة 

 458للقاضي، ویمكن أن تكون عقوبة االعدام ". تعود وعقوبة من یعتقد أنھ مذنب –راحة المثلیة الشریعة صكما تحظر 
 

                                                 
454 Original text of the law is not available online, but the table of content is available at: 
www.somalilandlaw.com/criminal_law.html. An unofficial English translation is available at: 
www.somalilandlaw.com/Penal_Code_English.pdf 
455 Article 399 of 1962 states, “Whoever by, employing the means or under the condition specified in the 
preceding article, commits upon a person of the other sex acts of lust other than carnal intercourse, shall be 
punished with imprisonment from one to five years.” Then, Article 400 of 1962 states, “Where any of the 
acts referred to in articles 398 and 399 is committed against a person of the same sex or a person of 
different sex, against nature, the punishment shall be increased.” 
456 456 There have been reports from different parts of Somalia that Islamic Sharia law has been used to 
punish same-sex sexual acts, see: for example: www.huffingtonpost.com/2013/03/21/gay-teen-stoned-
somalia-sodomy_n_2916655.html 
457 See: Somaliland Penal Code, available at: 
www.somalilandlaw.com/Criminal_Law/body_criminal_law.html 
458 Ben Christman, ‘Report on the Treatment of Gay Persons in Somalia’ (Law Centre NI, 2016), available 
at: http://somalilandmonitor.net/wp-
content/uploads/2016/02/Report_on_the_Treatment_of_Gay_Persons_i-1.pdf 
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للخروج في مقیم حالیا في المملكة المتحدة، الفنان الصومالي والكاتب دیري عثمان، الیقول ، 2014الكتابة في عام 
تم تھدید عثمان أو السجن أو الموت". "... االعتداء الجسدي والتحرش الصومال یجب على المرء أن یكون مستعدا ل

 459من قبل عائلتھ عندما وجدو أنھ مثلي الجنس.
 

توصیة واحدة فقط (كندا) فیما یتعلق  2016الدورة الثانیة في أوائل الصومال في االستعراض الدوري الشامل  تلقت
العتداءات على الصحفیین والمجتمع المدني والمدافعین عن حقوق اإلنسان ا: " بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة

التھدید حول تحقق الوالنساء والمثلیین بما في ذلك اإلفالت من العقاب األشخاص عن طریق إجراء تحقیقات نزیھة، 
 460یتم تسجیل استجابة الدولة بعد. لمبالعنف، ومالحقة الجناة ". في وقت كتابة ھذا التقریر، 

 
  

                                                 
459 Muslims for Progressive Values (MPV), 2015, Written Submission for the Universal Periodic Review 
(UPR) of Somalia, at: 
www.wluml.org/sites/wluml.org/files/Muslims%20for%20Progressive%20Values%20-
%20UPR%20Stakeholder%20Report%20for%20Somalia%20-%20FINALv2.pdf 
460 460 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Somalia, A/HRC/WG.6/24/L.9, 
1 February 2016, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/somalia/session_24_-
_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.9.pdf 
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 جنوب السودان

 
 

 461 2008لعام  9قانون العقوبات رقم 
 مخالفة لنظام الطبیعة)(  للطبیعة المخالفة بالجرائم المتعلقة 248 المادة

 یقوم أن شخص ألي یسمح شخص وأي الطبیعة، لنظام مخالف بشكل شخص أي مع بالجماع قام من كل) 1"(
 وقد سنوات عشر على تزید ال لمدة بالسجن یعاقب إدانتھ، وعند لجریمة، مرتكبا یعتبر معھا أو  معھ الجماع بممارسة

 ."غرامة لدفع عرضة أیضا یكون
 في الموصوفة الجریمة یشكل الذي الجنسي الجماع أركان اكتمال إلثبات كافیا أمرا االختراق حدوث مجرد :تفسیر

 .القسم ھذا
 

 . أفعال منافیة للحشمة151المادة 
شخص آخر أو أي فعل جنسي ال یرقى إلى الزنا أو اللواط یعاقب لیس أكثر  مع"كل من یرتكب فعل الفاحشة الشدیدة 

 أو الغرامة ". واحدة من أربعین جلدة، ویكون أیضا مسؤوال عن السجن لمدة قد ال تتجاوز سنة
 

 . القذف157المادة 
طریق الكالم أو عن طریق الكتابة أو یشیر إلى إتھامات كل من یتھم شخص كریم على قید الحیاة أو شخص میت عن 

 یكون قد ارتكب القذف. بالزنى أو اللواط
 كل من یرتكب القذف یعاقب بالجلد ثمانین جلدة.

 
 التعلیق

 دورةال، بعد ثالثة أشھر من المراجعة الدوریة الشاملة 2011یولیو  9حققت جنوب السودان استقاللھ عن السودان في 
األستعراض المقبل (وظیفیاً االستعراض مستقل.  بشكلجنوب السودان  یتم فعلیاً مراجعة لسودان. لذلك، لمل األولى

 .2016األول للدولة) في تشرین الثاني 
  

                                                 
461 Available at: www.gurtong.net/LinkClick.aspx?fileticket=eLPDLffO3HE%3D&tabid=342 
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 السودان
 

 
 462)1991 8(رقم  1991قانون العقوبات لعام 

 )لواط(  اللواط 148 المادة
 أو قضیبھ بإدخال آخر لرجل یسمح أو رجل أو المرأة الشرج فتحة في یعادلھ ما أو قضیبھ بإیالج یقوم رجل أي) 1"(
 .اللواط ارتكب قد یكون شرجھ في یعادلھ ما
  .سنوات خمس للسجن عرضة أیضا یكون و جلدة بمائة بالجلد یعاقب اللواط ارتكب من كل ) (أ) 2(

 .سنوات خمس تتجاوز ال قد لمدة والسجن جلدة مائة بالجلد یعاقب الثانیة للمرة الجاني حكم إذا(ب) 
 .الحیاة مدى السجن أو باإلعدام یعاقب الثالثة للمرة الجاني حكم إذا(ج) 

 
 . أفعال منافیة للحشمة151المادة 

"كل من یرتكب فعل الفاحشة الشدیدة مع شخص آخر أو أي فعل جنسي ال یرقى إلى الزنا أو اللواط یعاقب لیس أكثر 
 مسؤوال عن السجن لمدة قد ال تتجاوز سنة واحدة أو الغرامة ".من أربعین جلدة، ویكون أیضا 

 
 . القذف157المادة 

كل من یتھم شخص كریم على قید الحیاة أو شخص میت عن طریق الكالم أو عن طریق الكتابة أو یشیر إلى إتھامات 
 بالزنى أو اللواط یكون قد ارتكب القذف.

 ة.كل من یرتكب القذف یعاقب بالجلد ثمانین جلد
 

 التعلیق
لھا في االستعراض الدوري الشامل الدورة األولى، لم تذكرالدولة أي من طلبات المجتمع المدني التي كانت متاحة 

 تشرین الثاني أن یكون استعراضھا المقبل في ومن المقرر 463.الھویة الجنسانیة الجنسي أو التوجھ والتي تشیر إلى
2016 . 

  

                                                 
462 Available at: www.ecoi.net/file_upload/1329_1202725629_sb106-sud-criminalact1991.pdf; and Penal 
Code of 1991, §148, www.parliament.gov.sd/ar/activity/view_law.php?law_id=112 
463 Mutawinat. Joint submission 7 www.upr-info.org/sites/default/files/document/south_sudan/session_11_-
_may_2011/js7_jointsubmission_7-eng.pdf 
4 women’s rights organisations, Joint submission 5, www.upr-
info.org/sites/default/files/document/south_sudan/session_11_-_may_2011/js5_jointsubmission_5-eng.pdf: 
ARC, ILGA, ILGA-Europe & Pan-Africa ILGA, Joint submission 11 www.upr-
info.org/sites/default/files/document/south_sudan/session_11_-_may_2011/js11_jointsubmission11-eng.pdf 
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 سوازیالند

 
 
 القانون ضد جریمة بوصفھ القانون في یحظر "اآلدمیین الذكور من اثنین بین الشرج فتحة في الجماع أو – اللواط“

 ).5(185) وتحت تھمة اإلعتصاب.. 1939وفق القانون الجنائي ( واألعراف
 
كما ظھر أن جھ  464أي شخص متھم باللواط أو الشروع في اللواط مذنب بجنایة خرق األداب العامة إن ثبت ذلك.""

یمكن اإلعتقال في حالة اللواط دون الحاجة إلى مذكرة توقیف، كما أن العقوبة ال تقل عن تسع سنین حبس دون خیار 
 465أو توقیف الحكم." دفع غرامة

 
ید فیما إذا والوجود لمعلومات واضحة تف466سابقاً، كانت العالقات المثلیة مفھومة على أنھا جنایة في القانون العام. 

كانت النشاطات الجنسیة المثلیة بین اإلناث ممنوعة بالقانون، مع أن تحلیل المعلومات القانونیة یفید أنھا غیر 
 467ممنوعة.

 
 التعلیق

 إلغاء، ذكرت الحكومة بوضوح موقفھا من مسألة 4682011الستعراض الدوري الشامل في عام ل األولى دورةالفي 
االستعراض الدوري الشامل (اسبانیا، الوالیات المتحدة من تجریم العالقات الجنسیة المثلیة برفض خمس توصیات 

 تدعوان إلى أخریتینسوازیالند توصیتین  قبلت. ومع ذلك، )اللواط(تجریم  إلغاءإلى  والتي تدعو األمریكیة، البرتغال)
ن خالل حمالت التدریب والدعوة" (الوالیات المتحدة األمریكیة) تدابیر لمنع العنف ضد مجتمع المثلیین، م تطبیق"

 469(البرتغال). التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیةوضمان الحصول على الخدمات الصحیة دون تمییز على أساس 
 

 Mid-term Implementationفي تقریر الدولة  الھویة الجنسانیةتوجھ الجنسي أو للال یوجد أي ذكر 
Assessment (MIA)  وفي تعلیق على نشاط الحكومة فیما یتعلق بالتوصیات التي قبلتھا  2015.470في أوائل عام

) عدم LHRSاإلنسان في سوازیالند (حقوق محامون من أجل فسر ، 2011في االستعراض الدوري الشامل في عام 
والحظوا أن المثلیة الجنسیة لیست في البالد،  األصلیةلیة الكامنة في التقالید المث رھابتحرك الدولة بأنھا تستند على 

كان اإلستعراض الدوري الشامل الدورة الثانیة لسوازیالند في  471أولویة في الوقت الراھن بالنسبة لسوازیالند.
 472حیث ظھر أن رھاب المثلیة في تزاید متطرد في البالد. 2015مایو /أیار

  

                                                 
464 Text of the Criminal Law and Procedure Act (1939) at: 
https://www.unodc.org/res/cld/document/swz/1938/criminal_procedure_and_evidence_act_html/Swaziland
_Criminal_Procedure_and_Evidence_Act_1938.pdf 
465 Ibid. 
466 See: the information provided at: 
www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Commonwealth_Country_Reports/Swaziland.pdf 
467 See, www.observer.org.sz/news/74449-‘no-legislation-against-lesbianism’.html 
468 See: Submission for the UPR of Swaziland, available at: 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/SZ/JS5-JointSubmission5-eng.pdf 
469 469 See: Swaziland UPR’s summary at: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-
review/s/swaziland/ 
470 See, www.upr-info.org/followup/assessments/session25/swaziland/MIA-Swaziland.pdf 
471 See MIA outcomes, at: www.upr-info.org/followup/assessments/session25/swaziland/MIA-
Swaziland.pdf 
472 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 26: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 نزانیات
 

 
 

 474)1998الجنسیة  الجرائم لقانون الخاصة األحكام بموجب المعدلة (بصیغتھ473 1945عام  العقوبات قانون
 مخالفة لنظام الطبیعة)(  للطبیعة المخالفة بالجرائم المتعلقة 154 المادة

 ب: یقوم شخص ي) أ1(
 أو الطبیعة، لنظام مخالف بشكل شخص أي مع جماع أو جنسیة عالقة(أ) 
 أو حیوان، مع الجنس ممارسة (ب)
 بالسجن ویعاقب لجنایة مرتكبا یكون الطبیعة، نظام ضد معھا أو معھ جنسیة بعالقة یقوم أن ذكر لشخص یسمح(ج) 

 .عاما 30 عن تقل ال لمدة بالسجن حالة اي في أو الحیاةلمدى 
 الجاني یعاقب سنوات، عشر عن عمره یقل طفل مع المادة ھذه من (1) البند تحت تقع جریمة الجاني ارتكب إذا) 2(

 .الحیاة مدى بالسجن
 
 

 :للطبیعة مخالفة جرائم ارتكاب بمحاوالت المتعلقة 155 المادة
 الجرائم لتلك مرتكبا یعتبر 154 المادة إطار في علیھا المنصوص الجرائم من أي ارتكاب في یشرع شخص أي"

 ".عاما عشرین عن تقل ال لمدة بالسجن إدانتھ حالة في علیھ ویحكم
 

 المتعلقة بالفاحشة 157المادة 
أو یدفع شخص أخر للقیام بأحد ھذه األفعال  " أي شخص ذكر یرتكب أي فعل من أفعال الفاحشة مع شخص ذكر أخر

یعاقب بالسجن لمدة خمس  معھ أو محاولة دفع شخص للقیام بھذه األفعال مع شخص أخر سواء في العلن أو الخفاء
 سنوات."

 
 للحیاء الخادشة باألفعال المتعلقةأ 138 المادة

 أو ارتكاب في شرع أو حرض، أو ارتكاب، في طرف كان أو خاص، أو عام مكان في ،سواء ارتكب شخص، أي"
 لجریمة مرتكبا یعتبر آخر، شخص مع للحشمة ومخل للحیاء خادش عمل الرتكاب، آخر شخص ومساعدة تسھیل

 شلن ألف مئة عن تقل ال بغرامة أو سنوات خمس على تزید وال واحدة سنة عن تقل ال لمدة بالسجن لإلدانة وعرضة
 العمر من عشر الثامنة سن في شخص الجریمة تلك ارتكب إذا فأنھ ذلك إلى باإلضافة شلن؛ ألف 300 على تزید وال
 طالب أو ابتدائیة مدرسة تلمیذ اآلخر الطرف كان أو العمر، من عشر الثامنة سن تحت شخص أي مع أو ضد أكثر أو

 مع سنوات، عشر عن تقل ال لمدة للسجن إدانتھ عند وعرضة جریمة ارتكب یكون الجاني فأن الثانویة، المدارس من
 ارتكبت الذي للشخص المحكمة تحدده الذي المبلغ وھو مادي تعویض لدفع عرضة یكون أن ویمكن البدني، العقاب

 ".اآلخر بالطرف لحقت إصابات أي عن بالتعویض یتعلق وفیما الجماع علیھ مورس أو الجریمة ضده
 

 لزانزیبار 2004القرار العقابي (تعدیل) لعام 
 :145المادة 

أي فعل مثلي مع إمرأة أخرى سواء بدور فاعل أو مفعول بھ تعتبر مذنبة بجنایة وتعاقب بالسجن " أي إمرأة ترتكب 
 475 شیلنغ." 500000لمدة التزید عن خمس ینوات أو غرامة ال تتجاوز 

 

                                                 
473 Text of the 1945 Penal Code: www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/59637/104199/F-
1839757965/TZA59637.pdf 
474 Text of the 1998 amendments, available at: 
www.hsph.harvard.edu/population/trafficking/tanzania.sexoffenses.98.pdf 
475 See text of the Zanzibar law at: www.zanzibarassembly.go.tz/act_2004/act_6.pdf 
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 التعلیق
تشریعات تكافؤ الفرص في القانون المدني في االستعراض الدوري إللغاء تجریم وتوفیر ثالث توصیات  تنزانیارفت 

توصیات لزواج المثلیین ،  عدم وجودعلى الرغم من  .. ومن المثیر لالھتمام أنھ2011عام  في األولىالشامل لدورة 
لقانون للزواج المثلي في تنزانیا حیث أن المثلیة الجنسیة الوجود في ردھا على توصیات ذكر الوفد على تنزانیا، "

االستعراض الدوري  یبدأ .476"وھي غیر قانونیة ویعاقب علیھا القانون تناھض العادات والثقافة والحقوق الدینیة
 .2016مایو /في أیارتنزانیا ل الثانیةدورة ال الشامل

 
التوجھ الجنسي  الثالث بشكل واضح ستعراضاالفي  2015المالحظات الختامیة للجنة حقوق الطفل مارس حددت 

بالقلق إزاء تقاریر تفید بأن المواقف تجاه التوجھ الجنسي لبعض  الشعور، "... عنعندما تحدث اتفاقیة حقوق الطفل 
طفال من التماس وتلقي خدمات فیروس نقص األطفال المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة تمنع ھؤالء األ

). وبالتالي فقد أوصت، في جملة أمور، أن تنزانیا 56المناعة البشریة المناسبة والخدمات الصحیة المجتمعیة (الفقرة 
الحصول على خدمات فیروس نقص المناعة البشریة المناسبة والخدمات الصحیة المجتمعیة لجمیع  "یجب أن تضمن
لنظر عن میولھم الجنسیة، في جمیع أنحاء أراضي الدولة الطرف؛ و المشاركة في حمالت التوعیة األطفال، بغض ا

عدد من االعتقاالت التي  كم سجل. 477العامة لمكافحة المواقف التمییزیة تجاه األطفال على أساس میولھم الجنسیة "
 478جرت في السنوات األخیرة.

                                                 
476 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: United Republic of Tanzania, 
A/HRC/19/4, 8 December 2011, at: www.zanzibarassembly.go.tz/act_2004/act_6.pdf 
477 477 Committee on the Rights of the Child,   Concluding observations on the combined third to fifth 
periodic reports of the United Republic of Tanzania, CRC/C/TZA/CO/3-5, 3 March 2015, at: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/TZA/CO/3-
5&Lang=En 
478 See: www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Country_Reports/Tanzania.pdf 
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 توغو
 
 
 

  479)2000آب (مراجعة نیسان  / 1980أغسطس  13العقوبات قانون
  88المادة 
 سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس الجنس نفس من شخص مع الطبیعة ضد جرائم أو ماجنة بأفعال یقوم من كل یعاقب

 480.فرنك ألف  500إلى ألف  100بین تتراوح وغرامة
 

 التعلیق
السنوات كانت صعبة خالل في توغو  الجنسانیةالتوج الجنسي والھویة البیئة االجتماعیة والسیاسیة للحوار على إن 

ومع ذلك ومن  481.التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالماضیة، في حین أن ھناك بعض التنظیم والنشاط حول 
والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري جراءات صارمة ضد مجتمع المثلیین إ تتخذالمعروف أن الشرطة 

المثلیین والمثلیات  لمجتمعكبر تھدید أ إنولكن وفقا لمقال نشر مؤخرا "... معینةالھویة الجنسانیة في أوقات 
ھو الكنیسة ورجال الدین. الكنیسة الكاثولیكیة قویة  توغو ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة في

 482القضایا األخالقیة والسیاسیة وغیرھا ".ببقوة  تأثرجدا ھناك و
 

، حیث تلقت الدولة خمس توصیات تتعلق 2011الستعراض الدوري الشامل في أكتوبر ل األولى توغووكانت دورة 
یست مستعدة لتوغو  إنتوصیات " الوقال الوفد في رده على  جمیعھم. ومع ذلكانھا الحظت إال  بالتوجھ الجنسي

ألي شكل من أشكال التمییز. ال یتعرضون  جنسال يإلصدار تشریعات بشأن مسألة المثلیة الجنسیة، نظرا إلى أن مثلی
توصیة اسبانیا "...  الوفد إلى تطرقی". ولم  الناسھذه التشریعات في الواقع إلى نتائج عكسیة، نظرا لموقف قد تقود 

بدأ في ی لتوغواالستعراض الدوري الشامل المقبل 483توعیة العامة بشأن ھذه المسألة". إطالق حمالت ال
 .2016 يتشرین الثان/نوفمبر

  

                                                 
479 479 Text of the law is available at: www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8148 
480 Original text: ”Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de  100 000 à 500 000 
francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre  nature avec un individu de son sexe.” 
481 481 P. Rodenbough, Being LGBT in West Africa, July 2014, USAID at 66: 
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-
Report.pdf 
482 Davis Mac-Iyalla, ‘Voices from LGBT Catholics in Western Africa’, Washington Blade, 31 August 
2015, at: www.washingtonblade.com/2015/08/31/voices-from-lgbt-catholics-in-western-africa/ 
483 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Togo, A/HRC/19/10, 14 December 
2011, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/togo/session_12_-
_october_2011/ahrc1910togoe.pdf 
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 تونس

 
 484 بصیغتھ المعدلة)( 1913 المجلة الجزائیة

 230المادة 
اللواط أو المساحقة إذا لم یكن داخال في أي صورة من الصور المقّررة بالفصول المتقدّمة یعاقب مرتكبھ بالسجن  "

 مدة ثالثة أعوام."485
 

أیضاً  230كما تشیر المادة   
دینار (حوالي  48 للفاحشة یعاقب بالحبس لستة أشھر ویعرض لغرامة مالیة"أي شخص یقوم بالترویج عمداً وعلنا 

 30 دوالر أمریكي)."486
 

 التعلیق
، تمكنت المنظمة التونسیة 2015على الرغم من المعارضة العارمة بعد تشكیلھا كمنظمة غیر حكومیة في یونیو 

عام  أیار/مایو  للشكوى قد انتھى فينھائي الموعد في حین كان ال، العتمادلحصول على امن اشمس (الشمس) 
یوما في أوائل ینایر كانون الثاني عام  30تعلیق أنشطتھا لمدة ب المنظمة المحكمةأمرت ومع ذلك،  2015.487
مثلي التونسي ال التي تركزت على الشاب مظاھرات دیسمبر كانون االول  بعدشمس على الساحة  ظھرت 2016.488

 489الجنسي. توجھھ لتحدید القصريالشرج  لفحصالذي كان قد سجن بعد خضوعھ و 2015اعتقل في سبتمبر  ذيال
 لكل منھم ثالث سنوات عقوبة السجنبستة طالب  حكم علىدیسمبر)،  10( 2015في الیوم العالمي لحقوق اإلنسان 

تھم خفضت عقوبا أذار في وقت مبكر مارس 2016، ولكن بعد حكم محكمة االستئناف في عام 230بموجب المادة 
 .491أنتھاكات ممائلة ال تزال تحدث في تونس  490ھا بالفعل.إلى المدة التي قضو

 
إللغاء ، حیث تلقى ثالث توصیات 2012 أیار/مایو لتونس في الستعراض الدوري الشامللوكانت الدورة الماضیة 

ردا ایجابیا إلى حد  أعطتولكن  . حیث رفضت كل ھذه التوصیات230سیة المثلیة وإلغاء المادة العالقات الجن تجریم
تونس أنھ سیكون من الممكن إجراء حوار وطني موضوعي  تتجریم المثلیة الجنسیة صرح بإلغاءما " وفیما یتعلق 

االستعراض   492لیست مستعدة في ھذه المرحلة التخاذ قرار". ف حول ھذا الموضوع. ومع ذلك فإن تونسوشفا
 .2017كانون الثاني عام  بدأ في ینایرتونس یل الثالث الدوري الشامل

 
  

                                                 
484 Text of the law is available at: 
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61250/60936/F1198127290/TUN-61250.pdf 
485 Original text: ”La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est 
punie de l'emprisonnement pendant trois ans” 
486 See: www.loc.gov/law/help/criminal-laws-on-homosexuality/homosexuality-laws-in-african-nations.pdf 
487 See, www.tunisia-live.net/2015/05/24/gay-rights-tunisia/ and 
www.huffpostmaghreb.com/2015/10/05/tunisie-shams-homosexuels_n_8240198.html 
488 See, https://www.hrw.org/news/2016/01/16/tunisia-lgbt-group-suspended 
489 See, www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/tunisia-lgbt-community-fight-for-equal-rights.html# 
490 See, http://76crimes.com/2016/03/04/6-tunisians-prison-time-reduced-to-time-already-served/ 
491 See, www.independent.co.uk/news/world/africa/tunisia-is-jailing-men-for-having-gay-sex-and-forcing-
them-to-undergo-anal-examinations-human-rights-a6959846.html 
492 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Tunisia, A/HRC/21/5, 9 July 2012, at 
para. 40, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/tunisia/session_13_-
_may_2012/ahrc215tunisiae.pdf 
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 أوغندا
 
 
 

 493)2000(الصیغة المعدلة  1950 لعام العقوبات قانون
 )للطبیعة المخالفة(   145 المادة

 :ب یقوم شخص أي"
 أو الطبیعة، لنظام مخالف بشكل شخص أي مع الجماع أو جنسیة عالقة(أ) 

 أو حیوان، مع الجنس ممارسة(ب) 
 بالسجن ویعاقب لجنایة مرتكبا یكون الطبیعة، نظام ضد معھا أو معھ جنسیة بعالقة یقوم أن ذكر لشخص یسمح (ج)
 .الحیاة مدى

 
 )لطبیعة المخالفة الجرائم ارتكاب في بالشروع المتعلقة( 146  المادة

 ویعاقب جنایة ارتكب قد یكون 145 المادة في علیھا المنصوص الجرائم من أي ارتكاب في یشرع شخص أي"
 ".سنوات سبع لمدة بالسجن

 
 )والحشمة باآلداب المخلة بالممارسات (  148 المادة

 آخر شخص ساعد أو واآلداب بالحشمة مخل فعل أي خاص، أو عام مكان في ذلك كان سواء ارتكب، شخص أي"
 ارتكاب على
 مع سواء القبیل ھذا من فعل ألي آخر شخص ارتكاب لتسھیل محاوالت أو معھا أو معھ سواء للحیاء خادش فعل أي

 أو نفسھ
 ".سنوات سبع لمدة بالسجن ویعاقب لجریمة مرتكبا یكون خاص، أو عام مكان في ذلك كان سواء آخر شخص أي

 
 التعلیق

" الجنسیة المثلیة" على یعاقب الذي ،"الجنسي الشذوذ" مكافحة قانون 2013 األول كانون 20 فياعتمد البرلمان 
 مدى بالسجن

 الدستوریة المحكمة توألغ 2014 عام آب 18 في  ذلك ومع سیة. الجن ةمثلیلل الدعایة و المثلیین زواج ویحظر الحیاة
 495.القانون على الموافقة تمت عندما المطلوب 494النصاب إلى افتقر البرلمان بأن قضت التيالقانون و

 
 الترویج حظر" بعنوان جدید قانون مشروع مسودة أوغندا في الحاكم الحزب أعضاء عمم  2014 عام أكتوبر 29 في 

وتقیید یة الجنس األفعال تجریمالملغي ل قانونال استبدال إلى یھدف الذي 496"طبیعیةال غیر للممارسات الجنسیة الجنسیة
تعزیز والتوعیة بحقوق اإلنسان  كما رصد منتدىحقوق اإلنسان المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة. 

)HRAPFنشر االتحاد 2015وضح القانون في تموز والذي  2015محكمة شرق أفریقیا للعدالة في شباط  ) حكم .
األوغندي لمراقبة اإلنتھاكات المبنیة على الجنس والھویة الجنسانیة والتوجھ الجنسي تقریراً مفصالً عن األنتھاكات 

  497ھذا الشأن. توصیات في مع 2014المبنیة على التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة في 
 

                                                 
493 Text of the law is available at: www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5241 
494 Text of the law is available at: www.refworld.org/pdfid/530c4bc64.pdf 
495 The copy of the judgment is available at: 
www.hrapf.org/sites/default/files/publications/ruling_on_the_anti-homosexuality_act.pdf 
496 The copy of the bill is available at: http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-
Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf 
497 See, http://eacj.org/wp-content/uploads/2016/02/Appl.-No.3-of-2015-Ruling-of-the-Court.pdf 
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أنھ تم سؤال رئیس الوزراء عن تمریر مشروع القانون فكان رده  2015سجلت ھیومن ریكورد ترست في أیلول 
نون لم یكن ضروریاً ألنھ لدینا بالفعل قانون تم رفعھ من قبل البریطانین یتعامل مع ھذه القضیة". لم تزل :"إن ذاك القا

 2015.498دانات مستمرة في اإل
قیود أشد على وقع قانون لتطبیق  ذكرت تقاریر أن الرئیس المعاد إنتخابھ یویري موسیفیني 2016شباط في أواخر 

"المنبوذین" والذي یتضمن مجموعات وأفراد المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة 
 499الجنسانیة وثنائیي الجنس.

 
مختلف وكاالت وحاملي تفویض األمم المتحدة من بینھم الوضع  تم مناقشة موضوع أوعندا بشكل مباشراً من قبل

الحالي للتشریع: قانون العقوبات والمدافعین عن حقوق اإلنسان فیروس نقص المناعة البشري و مرض نقص المناعة 
الموت  5012010جرائم الكراھیة في  5002010المكتسب المتعلق بقضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة في 

 2013.504والمدافعین عن حقوق اإلنسان في  2012503و  2011502وقانون العقوبات 
حددت المالحظات الختامیة للجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أن عدم وجود  2015في یولیو 

ییز المجتمعي بشكل عام، وتحدیدا مكافحة التملمن العھد لیست في مكانھا  2تماشى مع المادة یقانون لمكافحة التمییز 
في "الوصول في السكن والعمل والضمان االجتماعي والرعایة الصحیة والتعلیم ". أیضا، تحث اللجنة الدولة الطرف 
على سحب مشروع القانون " حظر الترویج للممارسات الجنسیة غیر طبیعیة "، واتخاذ خطوات عاجلة لتعدیل قانون 

المثلیین والمثلیات ومزدوجي السلوك الجنسي المثلي الطوعي"، فضال لمنع التمییز ضد تجریم لغاء العقوبات إل
 505تقدیم الجناة إلى العدالة. و ومغایري الھویة الجنسانیة التوجھ الجنسي

 
توصیة قبلت منھا ثالثة فقط (محاكمة  19، تلقت أوغندا في استعراضھا الدوري الشامل األول 2011في أكتوبر عام 

 506تشریعات جدیدة.ل اتقترحببقیة التوصیات معنیة بینما كانت األفراد الذین یرتكبون العنف ضد المثلیین والمثلیات). 
 .2016بر وغندا في نوفمأل الثاني االستعراض الدوري الشامل

                                                 
498 Human Dignity Trust, “Criminalisation of homosexuality: Uganda”, 25 October 2015, at: 
www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Country_Reports/Uganda.pdf 
499 Erasing 76 Crimes, ‘New Uganda law opens door to anti-LGBTI repression’, February 25, 2016, at: 
http://76crimes.com/2016/02/25/new-uganda-law-opens-door-to-anti-lgbti-repression/; also see Adrian 
JJuuko, ‘Museveni’s assent to NGO Act will cost us all’, 26 February 2016, 
www.observer.ug/viewpoint/42802-museveni-s-assent-to-ngo-act-will-cost-us-all 
500 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. Addendum: 
Communications to and from Governments, A/HRC/14/24/Add.1, 18 June 2010; available at: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/145/06/PDF/G1014506.pdf?OpenElement 
501 Uganda, CEDAW/C/UGA/CO/7, 5 November 2010; available at: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UGA-CO-7.pdf 
502 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression. Addendum: Summary of cases transmitted to Governments and replies received, 
A/HRC/17/27/Add.1, 27 May 2011; available at: available at: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27.Add.1_EFSonly.pdf 
503 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders. Addendum: Observations 
on communications transmitted to Governments and replies received, A/HRC/19/55/Add.2, 23 February 
2012; available at: available at: 
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.55.Add.2_EFSonl
y.pdf 
504 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, A/HRC/22/47, 16 January 
2013; available at: 
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.47_en.pdf 
505 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the initial report of 
Uganda, E/C.12/UGA/CO/1, 8 July 2015, at paras. 15 and 16: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/150/73/PDF/G1515073.pdf?OpenElement 
506 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Uganda, A/HRC/19/16, 22 December 
2011, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/uganda/session_12_-
_october_2011/ahrc1916ugandae.pdf 
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في ضوء قانون مكافحة المثلیة فإنھ قد یكون من المستغرب أن نالحظ أن المبدأ العالمي المتمثل في عدم التمییز كان 
القانون على األعمال " 508، حیث یعاقب 507واضحا في الحكم الصادر في المحكمة العلیا في أوغندا في موكاسا وأویو

ولكن یتم الفصل بھذه القضایا المعاملة السیئة من قبل  التوجھ الجنسي للمتھمیین. لم تكن القضیة ضد النظام الطبیعة "
 .الشرطة المبنیة على التوجھ الجنسي

، حیث كان 509كذلك األمر بعد سنتین في قضیة كاشا جاكویلین و دیفید كاتو و اونزیما باتینس ضد رولینغ سنون
. حیث تم خرق الحقوق 510ھض للمثلیة الجنسینة في أوعنداالسؤال في ضوء البیئة المحیطة بمشروع القانون المنا

 511الدستوریة للمتھمین ولیست حول "المثلیة الجنسیة بحد ذاتھا" 
 

 استعراض إلغا العالمي
 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟

أرفض   أرفض إلى حد ما  رأي ال  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
47%   10%  15%   5%  26% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
42%   12%  19%   5%  23% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 شدیدعدم أرتیاح   بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
40%    15%   45% 

 
                                                 
507 Mukasa and Oyo v. Attorney General, High Court of Uganda at Kampala (22 December 2008), available 
at: http://www1.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/490-uganda-mukasa-and-another-v-attorney-
general-2008-ahrlr-ughc-2008-.html 
508 The actual act of same-sex sexual relations indicated by the word ‘carnal’ as set out in Section 145 of 
the Penal Code of Uganda is criminalised with a maximum term of life imprisonment. The analysis of the 
legislation presented here relies on Sexual orientation and gender identity in international human rights 

law: The ICJ UN compilation, 2013 Fifth updated edition ((International Commission of Jurists, Geneva, 
2013) at: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/SOGI-UN-Compil_electronic-
version.pdf: and Sexual Orientation, Gender Identity and Justice: A Comparative Law Casebook 
(International Commission 1of Jurists, Geneva, 2011) at: www.icj.org/sexual-orientation-gender-identity-
and-justice-a-comparative-law-casebook/ 
509 Kasha Jacqueline, David Kato Kisule and Onziema Patience v. Rolling Stone Ltd and Giles Muhame, 
High Court of Uganda at Kampala (30 December 2010); available at: 
http://iglhrc.org/sites/default/files/2010%20Kasha%20Jacqueline%20v%20Rolling%20Stone.pdf 
510 The Anti Homosexuality Bill, Bill No.18, Uganda, 25 September 2009. 
511 The respondents were the publishers of a newspaper called “Rolling Stone”. On 2 October 2010, an 
article with the title “100 Pictures of Uganda’s top homos leak” was published in the newspaper. The 
article accused the gay community of trying to recruit “very young kids” and “brainwash them towards 
bisexual orientation”. It called on the government to take a bold step against this threat by hanging dozens 
of homosexuals. The article published the names and pictures of several members of the Ugandan LGBT 
community and provided information about them and, in some cases, their home addresses. David Kato, 
one of those named taking the action and advocacy officer for Sexual Minorities Uganda (SMUG), was 
found murdered in his home on 27 January 2011: results of the official investigation into his death remain 
‘inconclusive’. 
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 زامبیا
 

512 
513 

 
 514 2005لعام  15م رق بقانون المعدلة بصیغتھ العقوبات، قانون
 )للطبیعة المخالفة بالجرائم(  155 المادة
 :ب یقوم شخص أي أن على تنص والتي

 أو الطبیعة، نظام ل مخالف بشكل شخص أي مع الجماع أو جنسیة عالقة(أ) 
 أو حیوان، مع الجنس ممارسة(ب) 
 بالسجن ویعاقب لجنایة مرتكبا یكون الطبیعة، نظام ضد معھا أو معھ جنسیة بعالقة یقوم أن ذكر لشخص یسمح(ج) 

 .الحیاة مدى السجن إلى تصل وقد عاما 51 عن تقل ال لفترة اإلدانة، حالة في
 

 :ب الشخص قیام حالة وفي
 الطبیعة لنظام مخالف بشكل طفل مع الجنسي بالجماع یقومأ) (

 حیوان مع الجنسي بالجماع الطفل یقوم أن في یتسبب(ب) 
 الطبیعة لنظام مخالف بشكل أنثى أو ذكر طفل مع الجنسي بالجماع ذكر لشخص یسمح(ج) 
 یكون وربما عاما، وعشرین خمسة عن تقل ال لمدة بالسجن إدانتھ، عند ویعاقب، لجریمة مرتكبا الشخص ھذا یكون

 الحیاة. مدى للسجن عرضة
 

 )الطبیعة لنظام مخالفة جرائم ارتكاب في بالشروع (  156 المادة
 وعرضة لجنایة مرتكبا یكون 155 البند في علیھا المنصوص الجرائم ارتكاب في یشرع شخص أي " أن على وتنص
 .عاما 41 تجاوز وال سنوات سبع عن تقل ال لمدة اإلدانة عند للسجن

 
 )الجنس نفس من أشخاص بین الالئقة غیر بالممارسات الخاصة(   158 المادة

 شخص أو ذكر طفل مع خاص، أو عام مكان في سواء للحیاء، خادش فعل أي بارتكاب یقوم ذكر شخص أي ) 1(
 حاول أو غیره، مع أو معھ للحیاء خادش فعل الرتكاب ذكر شخص أو طفل وتحریض ومساعدة بتسھیل قام أو ذكر،

 آخر ذكر طفل مع أو نفسھ مع سواء ذكر شخص أي جانب من المال دفع مقابل القبیل ھذا من عمل أي ارتكاب تسھیل
 عن تقل ال لمدة بالسجن إدانتھ، عند ویعاقب، جنایة ارتكب قد یكون خاص، أو عام مكان في سواء ذكر، شخص أو

 .عاما عشر أربعة على تجاوز وال سنوات سبع
 
 راشدة، أنثى أي أو أنثى، طفلة مع للحیاء، خادش فعل أي بارتكاب خاص، أو عام مكان في سواء تقوم، أنثى أي) 2(

 قامت أو
 تسھیل حاولت أو غیرھا، مع أو معھا للحیاء خادش فعل الرتكاب آخرى، أنثى أو طفلة وتحریض ومساعدة بتسھیل
 أو آخرى أنثى طفلة مع أو نفسھا مع سواء أنثى شخص أي جانب من المال دفع مقابل القبیل ھذا من عمل أي ارتكاب

                                                 
512 See “Human Rights Commission and gay rights”, para 3, July 2012 www.hrc.org.zm/index.php/latest-
news/61-human-rights-commission-on-gay-rights 
513 Amongst others, see a 76 Crimes report of a 15 year prison sentence handed down to a trans woman in 
October 2015, at: http://76crimes.com/2015/11/02/zambian-trans-woman-convicted-faces-15-years-to-life/ 
514 Text of the law is available at: 
www.unodc.org/res/cld/document/zmb/1931/the_penal_code_act_html/Zambia_Penal_Code_Act_1930_as
_amended_2005.pdf. The Penal Code (Amendment) Act (No. 15, of 28 September 2005) which increased 
the maximum sentences in sections 155 and 156, and introduced a prohibition of sex between women in 
section 158 is included in this copy of the Code. 
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 سبع عن تقل ال لمدة بالسجن ، إدانتھا عند وتعاقب، جنایة ارتكبت قد تكون خاص، أو عام مكان في سواء راشدة، أنثى
 .عاما عشر أربعة على تجاوز وال سنوات

 
 أو الجنس نفس من آخر طفل مع للحیاء، خادش فعل بارتكاب خاص، أو عام مكان في سواء یقوم، طفل ي) أ3(

 أو آخر طفل مع أو الطفل نفس مع شخص أي قبل من األفعال ھذه من فعل أي ارتكاب  وتسھیل المال لدفع محاوالت
 أو المجتمع لخدمة عرضة، ویكون لجریمة، مرتكبا یكون خاص، أو عام مكان في سواء الجنس، نفس من شخص

 ."للطفل العلیا المصالح یخدم لما وفقا تحدد أن للمحكمة یجوز كما أو المشورة تقدیم
 

 التعلیق
توصیة قبلت فقط توصیة واحدة (بشأن "تحقیقات محایدة" على الھجمات ضد  11على الرغم من حصولھا على 

الجنسي في ردودھا على التوصیات في  بالتوجھزامبیا الى المواضیع المتعلقة لم تشر  –المثلیین والمثلیات) 
. وفي إشارة إلى فیروس نقص المناعة 2012في دیسمبر كانون االول عام الثانیة لدورة ااالستعراض الدوري الشامل 

من أعمدة بناء وتنفیذ سیاسة وطنیة جدیدة  ھي واحدةأن: "حمایة وتعزیز حقوق اإلنسان أشارت البشریة / اإلیدز 
 شيءغیر مباشر أي  بشكل مباشر أولم تذكر فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز"، ولكن على خالف ذلك لمواجھ 

زامبیا في نوفمبر تشرین ل الثالثةدورة ااالستعراض الدوري الشامل یبدأ  515.التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة عن
 .2017الثاني عام 

 
بعد أن تحدث على شاشة التلفزیون الوطني حول ضرورة  2013في أبریل نیسان اعتقل الناشط باول كاسونكومونا 

برأت  516.من قانون العقوبات (والتي تصنف تحت عنوان "الجرائم ضد األخالق") 158و  156و  155إلغاء المواد 
جریمة بموجب  یعتبرتھمة "التحریض ألغراض غیر أخالقیة في مكان عام" (والذي  منفبرایر 25 فيالمحكمة باول 

، حیث رأت أن الدولة فشلت في تقدیم قضیة كافیة مما أدى إلى تبرئة 517(ز) من قانون العقوبات) 178المادة 
 القاضي، وأكد 2015عام  أیار مایو 15الدولة ھذا الحكم أمام المحكمة العلیا. یوم  واستئنفت. كاسونكومونا

 518.كاسونكومونابأن الدولة لم تتخذ من قضیة ضد  ىوقضكاسونكومونا مولونجوتي تبرئة 
  

                                                 
515 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Zambia, A/HRC/22/13, 31 December 
2012, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/zambia/session_14_-
_october_2012/ahrc2213zambiae.pdf 
516 The People v. Paul Kasonkomona, CR No. 9/04/13, at: www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-
content/uploads/2014/03/Kasonkomona-Ruling.pdf 
517 Ibid, at 178(g) “every person who in any public place solicits for immoral purposes”. 
518 See, Southern African Law Centre account of the case, at: 
www.southernafricalitigationcentre.org/cases/completed-cases/zambia-activist-defends-right-to-freedom-
of-expression/ ; and Columbia’s University’s case analysis, at: 
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/case-of-paul-kasonkomona/ 
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 زمبابواي
 

 
 

 519)2006تموز /یولیو  8من اعتبارا( قانون) واإلصالح التدوین( الجنائي القانون
 )باللواط المتعلقة( . 73 الماد

 طریق عن آخر شخص مع الجنسي بالجماع ذكر، آخر شخص بموافقة یقومون الذین، الذكور من شخص أي) 1"(
 شخص أي ویراه الشرجي الجنسي االتصال عن مختلف كان إذا حتى الجسدي االحتكاك یستدعي عمل أي أو الشرج،

 تتجاوز أو تصل لغرامة عرضة ویكون اللواط ممارسة بتھمة معاقبتھ یتم للحیاء، وخادش الئق غیر فعل أنھ عاقل
 .كلیھما أو واحدة سنة على تزید ال لمدة السجن أو 14 ال مستوى

 یتم أن یمكن) 1(البند في إلیھ المشار بالفعل القیام في المشاركین الطرفین كل فأن) 3( البند علیھ ینص لما وفقا) 2(
 .باللواط وإدانتھم إتھامھم

 یرتكب أو مع الشرجي الجماع مارس ذكر شخص ضد المختص االتھام ھذا أن اإلعالن تم الشك شبھات لتجنب) 3(
 :العمر في صغیر الذكور من شاب ضد للحشمة المنافي الفعل
 القضیة حسب على العرض ھتك إلى التھمة خطورة تتفاقم أن یجب سنة، عشرة اثنتي سن دون (أ) 

 المراھق، الذكر الشخص ھذا موافقة ودون عاما عشر ستة سن دون ولكن عاما عشر اثني سن فوق كان إذا (ب) 
 .القضیة في الحال ھو كما او العرض ھتك جنایة ارتكب الجاني ویكون العقوبة وتغلظ التھمة تتفاقم أن یجب
 فعل ارتكب المراھق، الذكر الشخص ھذا وبموافقة عشرة السادسة سن دون ولكن عاما عشر اثني سن فوق(ج) 

 للحیاء خادش
 .المراھق الشاب مع

 
 التعلیق

توصیة واحدة فقط إللغاء قانون عام  2011تلقت زیمبابوي في االستعراض الدوري الشامل األول في أكتوبر عام 
 ولم تشر الدولة إلى بشكل ال یثیر الدھشة رفضت الدولة ھذه التوصیة –"في أقرب وقت ممكن" (فرنسا)  2006

االستعراض الدوري الشامل  یبدأ 520في تقریرھا النھائي أو في الحوار التفاعلي. التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة
 .2016نوفمبر  فيزیمبابوي لالثاني 

 
العداء االجتماعي والسیاسي الحاد والخطاب الموجھ ضد األقلیات الجنسیة والجنس على مدى على الرغم من أجواء 

لعامل شباب الذي كان قد التماسا   2016في أكتوبر  قبلت محكمة العمل (مقرھا في بوالوایو)  السنوات الماضیة،
. 2014في عام  GALZأقامتھ  القبض علیھ ودفع غرامة بعد مداھمة الشرطة لحفلبسبب أطلق من الخدمة المدنیة 

وقد وجدت المحكمة أن الفصل على أساس التوجھ الجنسي غیر دستوري (على الرغم من التوجھ الجنسي لم یرد اسمھ 
 521صراحة في وثیقة الدستور).

 
 

 استعراض إلغا العالمي
 وثنائیي الجنس؟ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة 

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
38%   11%  22%   10%  23% 

                                                 
519 Text of the law is available at: www.kubatana.net/docs/legisl/criminal_law_code_050603.pdf 
520 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Zimbabwe, A/HRC/19/14, 19 
December 2011, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/zimbabwe/session_12_-
_october_2011/ahrc1914zimbabwee.pdf 
521 www.voazimbabwe.com/a/zimbabwe-sexual-orientation-sex-marriage-unconstitutional/3024732.html 
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 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
32%   15%  31%   4%  18% 

 
 مثلیة؟كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو 

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
49%    20%   31% 
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 آسیا
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 أفغانستان
 

522 
 523 1976لعام  العقوبات قانون
 الجنسي واالعتداء العرض وھتك لواط، االزنا، :الثامن الفصل

 427ة الماد
 .طویلة لمدة بالسجن الجنسي الشذوذ أو الزنا یرتكب الذي الشخص یعاقب )1(
 مشددة وتصبح السجن عقوبة تغلظ أعاله، المحددة ، األفعال أحد ارتكاب فأن التالیة، الحاالت من واحدة وفي) 2(
 .بعد عاما عشر ثمانیة یبلغ لم آخر شخص ضد الجریمة فیھا ارتكب الذي الشخص فیھا یكون التي الحالة في أ.
 

 التعلیق
األفعال الجنسیة المثلیة الرضائیة. ب جرائم المتعلقةأحكام صریحة بشأن القانون العقوبات األفغاني ال یحتوي على أیة 

اللجوء إلى قانون الشریعة، التي تحظر النشاط الجنسي المثلي بشكل عام. ویجرم ب) من الدستور تسمح 130المادة (
س ھناك حاالت مسجلة لیاألفعال الجنسیة المثلیة بحد أقصى عقوبة اإلعدام. ومع ذلك،  يقانون الشریعة أفغانستان

 524لعقوبة اإلعدام منذ نھایة حكم طالبان.
 

 .العمر عن النظر بغض الذكور بین الجماع إلى إلى یشیر األفغانیة اللغة في "اللواط" ل القانوني المصطلح أن یبدو
 سن عن أعمارھم تقل أشخاص مع جنسیة عالقات إقامة أو األطفال على الجنسي االعتداء جریمة فأن الواقع وفي

 یكن لم "لواط" البالغین الرجال بین الجنسیة األفعال واصفا . 427 المادة من  أ 2 الفرعیة الفقرة تحت تندرج الرشد
 525 )والتفیا  ( 1977 )أللبانیا الجنائي القانون من الترجمات في المثال سبیل على حدث وھذا ، قبل من مألوفا أمرا

 ا إلى تشیر ما عادة "لوطي" كلمة كانت حیث القدیم الروسي القانون عرف في تواجد المصطلح أن كما ،( 1933
  .العمر عن النظر بغض أخر، رجل مع الشرجي الجماع مارس الذي لذكر

 
 واحدة توصیة أفغانستان تلقّت ، 2014 ینایر/الثاني كانون في الشامل الدوري اإلستعراض من الثانیة الدورة في

 دعت قد النروج كانت .(الرفض وبالتالي"مالحظة"  اإلجابة كانتبالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة  مرتبطة
 .”الجنس نفس من البالغین بین بالتراضي تتمّ  التي الجنسیة للعالقات المجّرمة العقوبات قانون أحكام إللغاء“ أفغانستان

 عقوبة إللغاء توصیات رفع تمّ  لكنّ  المثلیة، الجنسیة للممارسة اإلعدام عقوبة خصّ  ما في توصیات أي تتطّرق لم
ً  526والسیاسیة، المدنیة الحقوق مع یتماشى بما األساس من اإلعدام  أن لذلك بدّ  ال اإلنسان لحقوق الدولي للقانون ووفقا
 یشمل

 .2018األستعراض الدوري الشامل القادم في تشرین الثاني  .الجندریة والھویة الجنسیة بالمیول المتعلّقة األحكام
 

  

                                                 
522 A senior member of Afghanistan Independent Human Rights Commission attended the Workshop on the 
Role of NHRIs in Promoting and Protecting the Rights and Health of LGBTI in Asia and the Pacific, 
February 2015, see: www.asiapacificforum.net/human-rights/sogi/ 
523 Text of the law is available at: http://aceproject.org/ero-
en/regions/asia/AF/Penal%20Code%20Eng.pdf/view 
524 Healey, Dan Homosexual Desire in Revolutionary Russia (Chicago: Chicago University Press, 2001) at 
272. 
525 See: www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AFSession18.aspx 
526 www.upr-info.org/sites/default/files/document/afghanistan/session_18_-
_january_2014/js1_upr18_afg_e_main.pdf 

http://www.ilga.org/
http://www.asiapacificforum.net/human-rights/sogi/
http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/AF/Penal%20Code%20Eng.pdf/view
http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/AF/Penal%20Code%20Eng.pdf/view
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AFSession18.aspx
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/afghanistan/session_18_-_january_2014/js1_upr18_afg_e_main.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/afghanistan/session_18_-_january_2014/js1_upr18_afg_e_main.pdf


2016تموز  –یونیو  –رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة   
 www.ilga.org - إلغا 

 

 بنغالدش
 

 
 

  5271860لعام  45القانون   1860العقوبات، قانون
 )للطبیعة المخالفة الجرائم( " 377 البند
 حیوان، أو امرأة أو رجل مع للطبیعة مخالف بشكل الجنسي الجماع ممارسة أو جنسیة عالقة بإقامة طواعیة یقوم من

 أیضا ویكون سنوات، 10 إلى تصل قد لمدة النوعین من أي من بالسجن أو الحیاة، مدى بالسجن للعقاب عرضة یكون
 .للغرامة عرضة
 .القانون من البند لھذا وفقا جریمة یعتبر ما وھو الجنسي الجماع أركان الكتمال كاف اإلیالج :التفسیر

 
 :التعلیق

 ، 2013 أبریل/نیسان في الشامل، الدوري اإلستعراض من الثانیة الدورة في العائلیة القیم إلى اإلشارة مع بالتزامن
 ضرورة إلى الموقف أشار وقد اإلنسان، لحقوق الوطنیة اللجنة موقف على البنغالدشي الخارجیة الشؤون وزیر وافق

 قبلت كما .القانویین والتمییز العنف من س واإلنترسك والمتحولین (المزدوجین) والثنائیین والمثلیات المثلیین حمایة
 الجنسیة المیول أساس على التمییز حول الحكومي القطاع في توعویة ، تدریبات إجراء تناولتا توصیتین بنغالدش
 528.الجندریة والھویة

 
ال توجد منظمات غیر حكومیة قائمة معنیة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة في بنجالدیش (على الرغم من أن ھناك 

، Bhanduتأثیرا ومنظمات المجتمع المدني منذ فترة طویلة، مثل بنین بنغالدیش وجمعیة الرعایة االجتماعیة 
مثل ل یسمح(شبكة مثلیھ) وحیة قوس قزح)، وال  Roopbaan ،Shambhabوالمجتمعات المحلیة على االنترنت مثل 

من قبل أحد المحامین الوحید المعنیة  2011وجھة نظر أقر في عام  529لتسجیل بسبب القوانین القائمة؛باھذه المنظمة 
 530، سارة حسین بنجالدش.التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةبقضایا 

 
القائم على التوجھ الجنسي الموظفین العمومیین فیما یتعلق بالتمییز  توعیةتدریب لقبلت بنغالدیش توصیة لتنفیذ 

ذه المسألة في التطرق إلى ھالستعراض الدوري الشامل، ولكن لم یتم ل الدورة األولىفي  والھویة الجنسانیة
قدرات سبع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة في جنوب آسیا (المؤسسات الوطنیة)  531.الثانیةدورة ال ا فياستعراضھ

 الثالثة دورةالواالستعراض الدوري الشامل  2013.532في عام  لإلستجابة على قضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة
 .2018بنغالدیش ستكون في ینایر كانون الثاني عام ل

 

                                                 
527 Text of the law is available at: 
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=11&sections_id=3233 
528 YouTube, Clip of Minister’s Statement on SOGI in Bangladesh, 29 April 2013 (webpage) 
www.youtube.com/watch?v=_BQkJm34KzQ 
529 Section 377 extends to membership of a SOGI-based organisation according to the compilation by the 
University of Toronto “Bangladesh: Country Report for Use in Refugee Claims Based on Persecution 
Relating to Sexual Orientation and Gender Identity” March 2011 (online) 
http://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/SOGI/Bangladesh_SOGI_2011.pdf 
530 Infra JS3, n.538, at 8, (Sara Hossain presented the Human Rights Forum’s submission to the UPR in 
May 2013). 
531 See, United Nations Human Rights Council Draft report of the Working Group on the Universal 

Periodic Review: Bangladesh A /HRC/WG.6/16/L.10, 1 May 2013. 
532 See: The Capacity of National Human Rights Institutions to Address Human Rights in Relation to Sexual 
Orientation, Gender Identity and HIV at: 
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/175698/ipublicationdocument_singledocument/69ba3ef6-
03f4-4404-aff9-1eedac5bec36/en/RegionalReportGenderHIV.pdf 
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"الجنس الثالث"، وذلك ألغراض التصویت،  على أنھا الھیجراس بفئةا یقانون 2013نوفمبر  15في اعترفت بنغالدش 
 والسفر، وتحدید وغیرھا من الحقوق المدنیة األساسیة.

 
ووسعت مبادراتھا في تنظیم الوعي  2013في ینایر عام  Roopbaan معنیة بالمثلیین یةأول مجلة بنجالدیشنشرت 

لتعزیز عالقات الصداقة والتنوع في دكا في  -قوس قزح "تجمع  ' -العامة والدعوة، من بینھم اثنان من المناسبات 
 534. 2015وعام  2014عام 533

 
روي، قتل  أفیجیت) حول الھویة الجنسیة المثلیة، 2010، مؤلف أول كتاب في بنجالدش العلمي (2015في فبرایر 

 535بوحشیة في شوارع دكا، على ما یبدو من قبل األصولیین الدینیین.
 

 تونوي موجوندیربشكل المنان، وزمیلھ الناشط زولھاز ،Roopbanرئیس تحریر قتل ، 2016نیسان عام  25في 
 536شنیع في دكا.

 
 

  

                                                 
533 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 40: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
534 See: https://76crimes.com/2016/04/14/four-arrests-of-lgbt-activists-at-bangladesh-celebration/ 
535 See: https://lgbtbangladesh.wordpress.com/2010/07/17/samakamita-the-first-bengali-book-analysing-
the-issues-of-homosexuality/ 
536 See; https://76crimes.com/2016/04/25/two-lgbt-activists-murdered-in-bangladesh/ 
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 بوتان
 

 
 2004537لعام  العقوبات قانون
 )للطبیعة المخالف الجنس(  الجنسیة الجرائم : 14 الفصل
 213 المادة تنص

 أو اللواط في ممارسة باالشتراك المتھم قام إذا للطبیعة، المخالف الجنس ممارسة جریمة بارتكاب مذنبا المتھم یكون "
 الطبیعة" نظام ضد آخر جنسي سلوك أي

 
 الجرائم أن على 214البند 

 ".البسیطة الجنح قبل من تعد للطبیعة المخالفة الجنسیة"
 

 الجریمة درجات :الثاني الفصل
 : 3البند 

 :اآلتي النحو على تكون الجریمة درجات فأن ذلك، العقوبات قانون من الغرض لیتضح
 ویعاقب القوانین، من غیره أو ھذا العقوبات قانون لنص وفقا البسیطة الجنح من الجرائم من النوعیة ھذه تعتبر(ج) 

 المتھم إدانة حالة في واحد شھر عن تقل وال واحدة سنة أقصاھا لمدة بالسجن الجرائم تلك مرتكب
 

 التعلیق
(538 أبریل/نیسان )الشامل الدوري لإلستعراض الثانیة الدورة في إلیھا المرفوعة األربع التوصیات بوتان رفضت

 إطار في صّرح بوتان ممثّل أنّ  غیر .الجنس نفس من أفراد بین المثلیة الممارسات عن التجریم لرفع دعت والتي
 أحكام أنّ  إلى اإلشارة یھّمني لكن“ قائالً، ، 2014 سبتمبر/أیلول في الشامل، الدوري اإلستعراض من التفاعلي الحوار
 تتمّ  التي الممارسات حال في القانون إقرار منذ تطبیقھا یتمّ  لم للطبیعة المخالفة بالممارسات المتعلّقة الجنائي القانون

 شعبنا ورغبة حاجة لمسنا حال في األحكام ھذه في النظر إعادة الممكن من .الجنس نفس من البالغین بین بالتراضي
. األستعراض 2014لم یتم اإلشارة إلى القضایا المتعلقة في الدورة الثانیة لإلستعراض الدوري الشامل في  .539”بذلك

 .2019الدورس المقبل في 
 

  

                                                 
537 537 Text of the law is available at: www.judiciary.gov.bt/html/act/PENAL%20CODE.pdf 
538 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Bhutan, A/HRC/27/8, 1 July 2014, at: 
www.upr-info.org/sites/default/files/document/bhutan/session_19_-_april_2014/a_hrc_27_8_e.pdf 
539 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Bhutan, A/HRC/13/11, 4 January 2010, 
at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/bhutan/session_6_-
_november_2009/ahrc1311bhutane.pdf 
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 بروناي دار السالم
 

 
 

 540 2001 منقحة طبعة ،  22الفصل العقوبات، قانون
 )للطبیعة المخالفة الجرائم(

 مخالف بشكل الجنسي الجماع ممارسة أو جنسیة عالقة بإقامة طواعیة یقوم من: على ینص القانون من 377 البند
 لمدة النوعین من أي من بالسجن أو الحیاة، مدى بالسجن للعقاب عرضة یكون حیوان، أو امرأة أو رجل مع للطبیعة

 كما یفرض علیھ غرامة مالیة. سنوات 10  إلى تصل قد
 .القانون من البند لھذا وفقا جریمة یعتبر ما وھو الجنسي الجماع أركان الكتمال كاف اإلیالج :التفسیر

 
 التعلیق
 في الشامل الدوري لإلستعراض الثانیة الدورة في تلّقتھا توصیات خمس(الحظت)  السالم دار بروناي سلطنة رفضت

(والتي تمحورت حول عدم  2009والتي تم رفضھا في عام  الدورة األولى توصیات بعكس .2014  أبریل/نیسان
 وتشیك) وإسبانیا وكندا فرنسا قبل من( التجریم إلغاء حول الدورة ھذه في التوصیات تمحورت فقد 541التمییز)
 نفس من فراداأل بین الجنسیة للممارساتاإلعدام  عقوبة أعاد والذي الجنائي القانون على طرأ الذي األخیر والتعدیل

 سلطنة بجھود لإلشادة الشامل الدوري اإلستعراض بنغالدش إستغّلت المقابل، في) .وتشیكیا إسبانیا قبل من( الجنس
 542.لدیھا التقلیدیة العائلیة القیم إعالء في السالم دار بروناي

 
ضد  543إلغاء التمییز تقریر ظل للجنة معاھدة 2014قدمت اللجنة العالمیة لحقوق إنسان المثلیین والمثلیات في عام 

 544اإلنتھاكات التي تتعرض لھا المرأة فیما یتعلق بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة.النساء تصف 
 

المعتمد على الشریعة، فیما یأخذ الطور الثاني والثالث من ھذا الثانون القانون الجزائي  2014منذ عام قدمت بروناي 
(حیث تطبق عقوبة اإلعدام على الممارسات الجنسیة التوافقیة بین األفراد من نفس  2016و  2015حیز التنفیذ في 

ولم تظھر أي  ھذا من الظاھر أن بروناي لم تطبق الطور الثالث حتى اآلن مع 545الجنس على الرجال والنساء.)
 إشارات على تطبیق عقوبة اإلعدام.

  

                                                 
540 Text of the law is available at: https://www.unodc.org/tldb/pdf/Brunei_Penal_Code_1951_Full_text.pdf 
541 Full SOGI profile at: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/b/brunei-
darussalam.  
542 See: http://arc-international.net/wp-content/uploads/2014/05/UPR19-SOGI-report.pdf 
543 See: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BRN/INT_CEDAW_NGO_BRN_183
70_E.pdf 
544 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the 
combined initial and second periodic reports of Brunei Darussalam, CEDAW/C/BRN/CO/1-2, November 
2014, at: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBRN
%2fCO%2f1-2&Lang=en 
545 Text of the law is available at: 
www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2013/EN/syariah%20penal%20code%20order201
3.pdf ; See:also, the open letter from International Commission of Jurists to the Prime Minister of Brunei 
Darussalam at: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/Brunei-Open-letter-on-
2013-Penal-Code.pdf 
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 المحتلة األراضي الفلسطینیة –غزة 
 

 
 

  .546غزة قطاع في المفعول ساري  1936لسنة  74رقم ، البریطاني االنتداب قانون من المأخوذ العقوبات قانون
 547.سنوات  10إلى تصل وقد السجن بعقوبة الرجال بین الجنسیة الممارسات تجرم القانون من )2(152المادة 

 (الممارسات الجنسیة بین الرجال)       
 

 األخیرة تعتمد أن قبل ، 1977 عام إسرائیل في وحتى 1951 عام حتى األردن في أیضا ساریا القانون ھذا وكان
 لعام األردني العقوبات قانون فإن ،(الشرقیة القدس فیھا بما) الغربیة الضفة في أنھ الحظ .الخاصة الجنائیة قوانینھا
 الممارسات یحظر ال الذي القانون وھو ، ھناك مطبق زال ما 1960 عام في كبیر حد إلى تعدیلھ تم والذي ، 1951
 من أشخاص بین الجنسیة

 .الجنس نفس
 

 التعلیق
 2013عام  في تاقتراح حیث عقوبات االنتداب البریطاني.تعدیل أو استبدال قانون حماس  ، حاولت2007 عاممنذ 

"، وتضمنت الجلد بتھمة الزنا وقطع الید الیمنى للسرقة. في حین أن مشروع كامل لالقتراح لم ینشر  "إسالمیة قوانین
لم ینجح أبدا، فمن المحتمل جدا أن معاملتھا لألعمال من نفس الجنس كانت أشد وطأة حتى من القانون الحالي. 

 548.مشروع القانون بالمرور عبر المجلس التشریعي
  

                                                 
546 Text of the law is available at: www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-e-0633.pdf 
547 ‘Human Rights and Legal Position of Palestinian “Collaborators”’, Supreme Court of Israel. Schmitt, 
Arno and Sofer, Jehoeda, Sexuality and Eroticism Among Males in Moslem Societies (Binghamton: 
Harrington Park Press, 1992) at 137-138. 
548 See: www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/05/islamic-penal-code-proposed-gaza.html# (in 
Arabic). We thank OutRight Action International researchers for this clarification. 
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 الھند
 

 
  الھندي العقوبات قانون
  549)للطبیعة المخالفة بالجرائم(        . 377المادة

 یعاقب حیوان، أو امرأة أو رجل أي مع الطبیعة لنظام المخالف الجنسي بالجماع طوعا یقوم من كل :أن على وتنص
 أیضا یكون أن ویجوز سنوات، عشر إلى تمتد قد فترة أو دونھا أو الشاقة األشغال مع سواء الحیاة، مدى بالسجن
 .المالیة لغرامة عرضة
 .المادة ھذه في الواردة الجنسي الجماع جریمة أركان الكتمال كاف اإلیالج - تفسیر

 
 التعلیق
أكثر محدودیة من قبل  ه بطریقةتفسیروإعادة من قانون العقوبات الھندي  377القسم ، تم مراجعة 2009في عام 

محكمة دلھي العلیا، ورفع الحظر المفروض على النشاط الجنسي المثلي بین الرجال البالغین بالتراضي في القطاع 
قام قاضیین من المحكمة العلیا ، في قضیة كوشال ضد مؤسسة ناز، 2013دیسمبر  11ومع ذلك، في  550الخاص.

في األماكن الخاصة جریمة في  بین رجلین الرضائیة مما جعل الممارسات الجنسیة 551 دستوري377بإعتبار القسم 
  الھند.

 
استجابات االستعراض تشیر  من حیث أداء الھند مؤخرا بشأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، و

إمكانیة  دراسة(أي "للنظر") إلى " 3 : قبلت الھند توصیة مستوىإلى ) 2012في (مایو الثانیة دورة الالدوري الشامل 
. في جلسة المراجعة الدوریة الشاملة نفسھا، رفضت الھند توصیة عامة 552"تجریم العالقات الجنسیة المثلیةإلغاء 

لھند ل الستعراض الدوري الشاملالثالثة ل دورةال، ال سیما في العمل، على أساس التوجھ الجنسي. تبدأ 553التمییز لغاءإل
 .2016یونیو  1، مع الطلبات المقدمة من المنظمات غیر الحكومیة التي تتطلبھا 2017كانون الثاني عام في ینایر 

 
على أساس حمایة الصحة واألخالق،  377القسم  تطبیق، بررت وزارة الشؤون الداخلیة 554)2009في مؤسسة ناز (

 أن الدولة ، ورأت أنھ، على الرغم من یاقضا من تولكن وجدت المحكمة العلیا في نیودلھي أن األخالق العامة لیس
في  555ھذه الغایة التشریعیة.بعالقة عقالنیة  لیس لھالقانون إال أن ھذا حمایة الصحة العامة مصلحة الدولة الشرعیة، 

                                                 
549 Text of the law is available at: http://punjabrevenue.nic.in/crime13.htm 
550 Judgment of the Delhi High Court available at: htt. For more information on the judgment, see: 
Alternative Law Forum, “The Right that Dares Speak its Name” at: 
www.tarshi.net/downloads/The_right%20that_Dares_to_Speak_its_Name.pdf 
551 In the Supreme Court of India Civil Appellate Jurisdiction Review Petition (C) Nos. 41-55 of 2014, in 
Civil Appeal No.10972, 10974, 10986, 10981, 10983, 10984, 10975, 10973, 10985, 10976, 10980, 10982, 
10977, 10978 and 10979 of 2013, text of the order is available at: 
http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/rc4114.pdf 
552 See: Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: India A/HRC/21/10, 9 July 2012, 
at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/india/session_13_-_may_2012/ahrc2110indiae.pdf 
553 See: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/i/india-2nd-cycle 
554 Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi and Others, High Court of Delhi at New Delhi, India, 
2009. 
555 See: Sexual Orientation, Gender Identity and Justice: A Comparative Law Casebook (Geneva: 
International Commission of Jurists, 2011) at 11: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2012/05/Sexual-orientation-gender-identity-and-Justice-report-2011.pdf 
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وتونین (ممارسة اآللیات اإلقلیمیة والدولیة لحقوق  556دودغوین على قضیةھذه الحالة، اعتمدت المحكمة العلیا 
 557اإلنسان) الستخالص ھذا المبدأ الھام.

 
رفض تطبیق الحقوق القاضي ب 2013في عام  377القسم الحكم المتعلق بمتناقضة. وأصدرت المحكمة العلیا حكمین 

، ولیس 558لبرلمانمسؤولیة اتجریم اء الإلغإلى أن  ةتجریم السلوك الجنسي المثلي، مشیرلغاء الدستوریة األساسیة إل
و ال یتمتع مغایري الھویة الجنسانیةالمحكمة العلیا بعد بضعة أشھر أن األشخاص  تالمحاكم. من ناحیة أخرى، حكم

 559العتراف بھذه الحقوق. لطلب من الحكومة تنفیذ التدابیر بالحقوق الدستوریة و
 

 بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةمقرر األمم المتحدة الخاص بالمدافعین عن حقوق اإلنسان مشاكل فیما یتعلق الحظ 
، حثت لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 2014. وفي عام 2012561وعام  5602009في الھند، في عام 

من قبل  مكانیة، كما قبلتاإللعالقات الجنسیة المثلیة من خالل دراسة لأي تجریم  بذل جھود إللغاء علىالمرأة الھند "
ویحیط علما بقرار المحكمة العلیا ( سوریش كومار  562،الدولة الطرف خالل جلست االستعراض الدورس الشامل

Koushal  وضد آخر. مؤسسةNAZ ،2013." أصدرت اللجنة الدولیة 2016في أبریل  563) في ھذا الصدد ،
 564بطرح صالحیة المحكمة العلیا عكس قرارھا السابق. 377ورقة إحاطة عن العریضة شفائي القسم  للحقوقیین

 
 استعراض إلغا العالمي

 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة

 بشدة
21%   10%  20%   11%  39% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
28%   18%  25%   6%  24% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

                                                 
556 Dudgeon v. United Kingdom, Application No. 7525/76, Judgment of 22 October 1981 (finding that the 
sodomy laws of Northern Ireland violated the right to privacy under the European Convention). 
557 Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, Views of 4 April 1994 (finding that the sodomy 
laws of Tasmania violated the rights to privacy and non-discrimination under the ICCPR). 
558 National Legal Services Authority v. Union of India and others, Supreme Court of India, No. 604, 
(2013) available at http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc40012.pdf 
559 See, Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 42: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
560 Report of the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights 
defenders. Addendum: Summary of cases transmitted to Governments and replies received, see: 
A/HRC/10/12/Add.1, 4 March 2009. 
561 Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights Defenders. Addendum: Mission to 
India, A/HRC/19/55/Add.1, 6 February 2012. 
562 See, www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/10/Add.1 
563 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the 
combined fourth and fifth periodic reports of India, CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 July 2014, at para. 11(i), 
see: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fIND
%2fCO%2f4-5&Lang=en 
564 See: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/03/India-QA-art-377-Advocacy-
Analysis-brief-2016-ENG.pdf 
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 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
62%    17%   22% 
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 إندونیسیا
 (مقاطعتین فقط)

 

565 
 

وفقا لقانون العقوبات اإلندونیسیة (الذي یجد جذوره في  لیست ممنوعة العالقات الجنسیة المثلیة بین البالغین بالتراضي
وصم تنطبق على الصعید  قوانینومع ذلك، على المستوى الوطني ھناك  566قانون ھولندا جزر الھند العقوبات).

ینص على أن "الحیاة الذي و على الصحة اإلنجابیة 61/2014لحكومة ل يتنظیمالقانون الالوطني: على سبیل المثال، 
الجنسیة السلیمة ... ویشمل الحیاة االجتماعیة التي ھي: أ. خالیة من األمراض التي تنتقل عن طریق االتصال الجنسي، 

التوجھ الجنسي أو االنحراف، ج. خالیة من اإلیذاء البدني والنفسي، د. قادرة على السیطرة على مشاكل من  خالیةب. 
 567األخالق واآلداب العامة ". متوافقة معالحمل،. 

 
العالقات الجنسیة من نفس الجنس من خالل المراسیم على بلدیات تعاقب ، ھناك مناطق ووعلى مستوى المحافظات

 المحلیة من بینھا:
في جنوب سومطرة: یصنف ویعاقب العالقات الجنسیة  )13/2002لقضاء على السلوك غیر األخالقي (رقم اقانون • 

 المثلیة بأنھا "سلوك غیر أخالقي".
): 9بشأن مرسوم االجتماعیة، النظام االجتماعي المادة ( 6/2002تنظیم المحلي [المدینة مرسوم] باتام مدینة رقم • 

 یحظر إنشاء جمعیات المثلیین (المذكورة صراحة).
بشأن المكروه البغاء، الفصل الخامس أحكام حظر  2/2014تنظیم المحلي [المدینة مرسوم] بالیمبانج مدینة رقم • 

 : الخارجین عن القانون "مثلي الجنس" "الدعارة".8المادة 
في بادانج بانجانج،  )9/2010تنظیم المحلي [المدینة مرسوم] حول الوقایة والعمل نحو العلل االجتماعیة (رقم • 

 سومطرة الغربیة: یتضمن تعریفھا العالقات الجنسیة المثلیة التي تدخل في نطاقھا (تدفع، أو لم یدفع ثمنھا).
في بنجر، مقاطعة كالیمانتان الجنوبیة: یذكر "غیر  )10/2007منطقة المرسوم المتعلق النظام االجتماعي (رقم • 

طبیعي" مثلي الجنس وأعمال من جنسین مختلفین (باإلضافة إلى "طبیعیة" منھا) في تعریفھ لل"عاھرة". یتم إعطاء 
أي تفسیر ألفعال "غیر طبیعیة" "طبیعیة" أو. كما یحظر تشكیل منظمات "... مما یؤدي إلى أعمال منافیة لآلداب"، 

تي ھي "غیر مقبولة ... لثقافة المجتمع [المحلیة]". وأوضح ھؤالء في وقت الحق من خالل إعطاء أمثلة من ال
 568منظمات أصحاب المیول الجنسیة المثلیة "وما شابھ ذلك".

استنادا إلى تعالیم اإلسالم والمحلیة المعاییر  مدینة مرسوم على تطویر نظام القیمة في الحیاة االجتماعیة• 
 569) في تاسیكماالیا في جاوة الغربیة: یحظر الزنا والدعارة، سواء الغیریة ومثلي الجنس.12/2009ماعیة (رقم االجت

، 2014[قانون مقاطعة] على جرائم جنائیة بموجب القانون الشرعیة، الذي صدر في عام  6/2014تنظیم اتشیھ رقم • 
جلدة و / أو یصل إلى ما  100وینص القانون على عقوبة من  2015.570تشرین األول عام  23دخل حیز التنفیذ في 

                                                 
565 In Aceh. 
566 Text of the law is available at: 
www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,TMP,4562d8cf2,3ffbcee24,0.html 
567 Source of translation with author 
568 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Indonesia: Situation of sexual minorities, including 

legislation, treatment by society and authorities, state protection and support services available (2013 - 

June 2015), 8 July 2015, at www.refworld.org/docid/55b602fa4.html 
569 Sources for above section: sources with author; UNDP, USAID, Being LGBT in Asia: Indonesia Country 
Report, Bangkok, 2014, at: www.asia-
pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-
indonesia-country-report-english.pdf 
570 See, http://www1-
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http://www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,TMP,4562d8cf2,3ffbcee24,0.html
http://www.refworld.org/docid/55b602fa4.html
http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-indonesia-country-report-english.pdf
http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-indonesia-country-report-english.pdf
http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-indonesia-country-report-english.pdf
http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf
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یقرب من ثماني سنوات في السجن. ینطبق تنظیم للسكان المحلیین واألجانب في المحافظة على جریمة "اللواط" 
 64.571و  63(اختراق الذكور) و"السحاق" (من نفس الجنس النشاط الجنسي لإلناث) في المادة 

 
 التعلیق
أعطى البرلمان الوطني في اقلیم اتشیھ الحق في اعتماد قوانین الشریعة اإلسالمیة. وتنطبق ھذه ، 2002في عام 

القوانین على المسلمین فقط. في مدینة بالیمبانج في جنوب سومطرة واحدة یمكن الحصول على عقوبة السجن 
ي خفض في مطالب مكافحة التوجھ في السنوات األخیرة، لم یكن ھناك أ 572والغرامات الباھظة لعالقات جنسیة مثلیة.

 وفي " 573الجنسي والھویة الجنسانیة من رجال الدین المسلمین كما ذكرت ھیومن رایتس ووتش في مارس اذار
Asia These Days.في الطبعة الحالیة " 

 
للتصدي للعنف ضد  2012مایو  الثانیةدورة الاندونیسیا تحدیدا في االستعراض الدوري الشامل في األخیر،  تسئل

ردت اندونیسیا لدعوة إسبانیا إلى  574.المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالمدافعین عن حقوق اإلنسان 
"القضاء على التشریع" أن یجرم ویمیز ضد الناس من نفس الجنس، وخصوصا في اقلیم اتشیھ قائال: "[إن التوصیات 

 575". محافظات التي تشیر إلیھالفعلي في الال تعكس الوضع ا
 

ومن بین مھامھا من حیث المبدأ، لجنة األمم المتحدة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة "... تالحظ 
بقلق القوانین واللوائح التي تمیز ضد النساء والمھمشین من أفراد وجماعات مثل العاملین في مجال الجنس، 

دخلت حیز النفاذ في المحافظات  ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیةمثلي الجنس، و، والمثلیات
) "، 2.1واالقضیة والمناطق الذاتیة الحكم، على الرغم من آلیة االستعراض المعمول بھا في الدولة الطرف (المادة 

 576وقدمت توصیات بشأن كیفیة تصحیح ھذه االنتھاكات.
 

، وأوصت اللجنة في اندونیسیا البرلمانیة للدفاع والشؤون الخارجیة واإلعالم المعروفة باسم 2016مارس عام  3یوم 
، فضال عن فرض عقوبات صارمة  بالمثلیین(اللجنة الرئیسیة األولى) "تدابیر لتشدید الرقابة على المحتوى المرتبط 

في البیئة السیاسیة واالجتماعیة المتفاقمة للدعوة  2016تقاریر مارس توثق " 577النتھاك توصیل المحتوى المثلي.
 578والتنمیة. ةالمثلیمجال 

 
 استعراض إلغا العالمي

 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟
                                                                                                                                                 
media.acehprov.go.id/uploads/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf 
571 Library of Congress, ‘Indonesia: Aceh Province Law Expands Caning Punishment to Adultery and 
Homosexual Acts’ 28 October 2015, Global Legal Monitor, at www.loc.gov/law/foreign-
news/article/indonesia-aceh-province-law-expands-caning-punishment-to-adultery-and-homosexual-acts/ 
572 See, ‘Special Report: Indonesia - Exchanging Pluralism For An Islamist State’, available at: 
http://pancasilaislam.blogspot.sg/2012/10/special-report-indonesia-exchanging.html 
573 See: www.hrw.org/news/2015/03/17/dispatches-challenging-indonesia-s-intolerant-muslim-clerics 
574 See: Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia, A/HRC/21/7/add.1, 5 
September 2012, at para.6.5, see: 
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-7-Add1_en.pdf 
575 See: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/i/indonesia-2nd-cycle/ 
576 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the initial report 
of Indonesia, E/C.12/IDN/CO/1, 19 June 2014, at para. 6, see: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fIDN%2fC
O%2f1&Lang=en 
577 See, HRW, at: https://www.hrw.org/news/2016/03/09/indonesia-dont-censor-lgbt-speech; and Global 
Legal Monitor, “Indonesia: Political Party Proposes Anti-LGBT Law” 9 March 2016, at: 
www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-political-party-proposes-anti-lgbt-law/?loclr=eaglm 
578 For example, see Channelnewsasia, ‘Under attack, Indonesian LGBT groups set up safehouses, live in 
fear’, 9 March, 2016, at: www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/under-attack-
indonesian/2585572.html?cid=twtcna 
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أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
27%   11%  25%   15%  22% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
28%   17%  20%   14%  21% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
26%    32%   41% 
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 إیران
 

 
 579 1991 لعام إلیران اإلسالمي العقوبات انونق

 (اللواط)      اللواط عقوبة :2 الجزء
 اللواط تعریف :1 الفصل
 .الذكور مع الجماع ھو اللواط : 108 المادة
 .باللواط المتعلقة بالعقوبة بھ والمفعول الفاعل من كل سیعاقب اللواط حالة في : 109 المادة
 اإلعدام حكم تنفیذ كیفیة یقرر الشریعة وقاضي )اإلعدام( القتل ھي اللواط عقوبة: 110 المادة
 وراشدان ناضجان كانا إذا) بھ والمفعول الفاعل( كلیھما اللواط جریمة طرفي على ینفذ اإلعدام حكم : 111 المادة

 العقل وسلیما
 ).بالفعل القیام اختیار حریة( الحرة باإلرادة ویتمتعا

 الفاعل إعدام فسیتم ناضج، غیر شخص مع الجنسي الجماع وناضج العقل سلیم رجل ارتكب إذا : 112 المادة
 وسیخضع

 .اإلكراه تحت یكن لم إن جلدة 74 بالجلد التعزیر لعقوبة) بھ المفعول(
 لعقوبة منھما كل یخضع فسوف ناضج، غیر آخر شخص مع الجماع ناضج غیر شخص ارتكب إذا : 113 المادة

 بالجلد التعزیر
 .اإلكراه تحت أحدھم وقع إذا إال جلدة 74

 
 المحكمة في اللواط إثبات طرق :2 الفصل
 الطرف ضد العقوبة تطبیق یتم جلدات ألربع التعرض بعد اللواط جریمة بارتكاب االعتراف حالة في : 114 المادة

 .المعترف
 تطبیق تتضمن لن العقوبة فأن اللواط، جریمة بارتكاب جلدات أربع المتھمین جلد قبل االعتراف تم إذا" : 115 المادة

 "الحد"
 .التعزیر وھي أقل لعقوبة سیخضع المعترف ولكن المتھم على

 اإلرادة وحر العقل، وسلیم فقط، وراشد ناضج المعترف كان إذا صحیح واعتباره االعتراف اعتماد یتم : 116 المادة
 لدیھ وكان
 .بالفعل للقیام النیة

 بارتكاب المتھمین قیام شاھدوا الذین الصالحین رجال أربعة شھادة طریق عن اللواط تھمة ثبوت یتم : 117 المادة
 جریمة
 .اللواط
 الحالة، ھذه في اللواط تھمة ثبوت یتم فال أربعة، من أقل الصالحین الرجال من الشھود عدد كان إذا : 118 المادة
 الشھود ویدان
 .الخبیثة االتھامات ) القذف بعقوبة
 .اللواط حدوث تثبت ال رجل مع باالشتراك أو وحدھا المرأة شھادة : 119 المادة
 .العرفیة الوسائل خالل من تستمد التي الخاصة لمعرفتھ وفقا التصرف الشریعة لقاضي یجوز : 120 المادة

                                                 
579 Text of the 1991 Penal Code in English is available at: http://mehr.org/Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf. 
The Penal Code was revised in 2012, and although none of the same-sex sexual behaviour provisions for 
men and women were changed (Arts. 108-134), the English translation of them provided by the Iran 
Human Rights Documentation Centre is somewhat more nuanced, see: www.iranhrdc.org/english/human-
rights-documents/iranian-codes/3200-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-one-and-
book-two.html#20 
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 دون الرجال من اثنین قبل من ارتكبت إذا ، ذلك شابھ وما) األرداف أو الفخذین فرك( التفخیذ عقوبة : 121 المادة
 حدوث
 .منھما لكل جلدة مائة تكون إیالج،
 تكون الرابعة للمرة تكررت وإذا مرة، كل بعد العقوبة فرض یتم ذلك بعد مرات ثالثة التفخیذ تكرر إذا : 122 المادة

 العقوبة
 .اإلعدام ھي

 سیخضع فكالھما ضرورة، أي دون من واحد غطاء تحت عاریان بالدم مرتبطان غیر رجالن وقف إذا : 123 المادة
 لعقوبة

 .جلدة 99 إلى تصل قد والتي التعزیر
 .جلدة 60 بالجلد التعزیر لعقوبة فسیخضع شھواني، بشكل آخر شخص بتقبیل شخص قام إذا : 124 المادة
 إلغاء فسیتم الشھود، قبل من بالشھادة اإلدالء قبل تاب أو جنسیا، مثلیا كان أو بالتفخیذ شخص قام إذا : 125 المادة

 لھ، العقوبة
 .العقوبة تلغى فلن بالشھادة، اإلدالء بعد تاب وإذا

 األمر ولي من یطلب أن الشریعة لقاضي فیجوز ذاتھ المتھم اعتراف بعد التفخیذ أو اللواط ثبت إذا : 126 المادة
 (المرشد)

 .المتھم عن العفو
 

 (المثلیة الجنسیة بین النساء)     السحاق :الثالث الجزء
 .التناسلیة األعضاء استخدام طریق عن للمرأة الجنسي الشذوذ ھو السحاق : 127 المادة
 .(اللواط) الرجال عند الجنسي الشذوذ تثبت التي نفسھا ھي المحكمة في السحاق إثبات طرق إن : 128 المادة
 .الجریمة مرتكبي الطرفین من طرف لكل جلدة ( 100 ) مئة ھي السحاق عقوبة : 129 المادة
 الجریمة الرتكاب النیة ولدیھ العقل، سلیم وناضج، راشد شخص أي ضد السحاق عقوبة تطبیق سیتم : 130 المادة
 .اإلرادة وحر

 .مسلم غیر أو مسلم وكذلك بھ والمفعول الفاعل بین تمییز ھناك یكون لن السحاق، عقوبة في :مالحظة
 مرة، كل في العقوبة فرض وویتم جلدات ثالث للجلد عرضة المتھمات فسیكون السحاق فعل تكرر إذا : 131 المادة

 وسیصدر
 .الرابعة للمرة السحاق تكرر حالة في اإلعدام حكم

 بالشھادة، اإلدالء بعد ذلك فعلت وإذا العقوبة، إلغاء فسیتم الشھود، شھادة إعطاء قبل السحاقیة تابت إذا : 132 المادة
 .العقوبة إلغاء یتم فلن

 المرشد من یطلب أن الشریعة لقاضي فیجوز ذلك، بعد وتابت الفاعل اعتراف عن السحاق فعل ثبت إذا : 133 المادة
 ولي)

 .عنھا العفو (األمر
 ضرورة، دون من واحد غطاء تحت عاریا بالوقوف بالقرابة سواء لھما عالقة ال امرأتین إذاقام : 134 المادة

 سیعاقبون
 للمرة جلدة بمائة جلدھم فسیتم العقاب، تكرار وكذلك الفعل تكرار حالة في جلدة ( 100 ) مائة من بأقل بالتعزیر

 .الثالثة
 

 580 )1986قانون الصحافة (
وھناك عدد من المواد في قانون الصحافة التي تحول دون مباشرة حریة التعبیر المتعلقة  بالتوجھ الجنسي والھویة 

 الجنسیة.الجنسانیة والخصائص 
 
 
 
 

                                                 
580 See, www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-documents/iranian-codes/3201-the-press-
law.html?p=1 
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 التعلیق:
مراجعة التقریر الدوري لجمھوریة أعربت اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة عن قلقھا خالل 

تنفیذ عقوبة اإلعدام على ، إزاء تجریم النشاط الجنسي المثلي الطوعي واحتمال 2013إیران اإلسالمیة في عام 
ل جمیع التشریعات التي تنتج أو یمكن أن یؤدي إلى التمییز تلغي الدولة الطرف أو تعد نة بأن. "وتوصي اللجالمدانین

یة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف انھویتھم الجنسأو  توجھھم الجنسيومقاضاة ومعاقبة األشخاص بسبب 
األفراد المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي خطوات لمكافحة ومنع التمییز والوصم االجتماعي ضد 

وضمان تمتعھم بجمیع الحقوق المنصوص علیھا في العھد، بما في ذلك الوصول دون ومغایري الھویة الجنسانیة 
) من العھد بشأن عدم 2( 2شیا مع المادة اعائق إلى العمل، الخدمات االجتماعیة والرعایة الصحیة، والتعلیم، وذلك تم

 581تمییز في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ".ال
 

 إلغاء تجریمثالث توصیات بشأن   2010االستعراض الدوري الشامل في فبرایر  من األولىدورة الفي تلقت إیران 
 افي استعراضھ بھذا الشأن توصیة 14، بینما كانت ھناك التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والتمییز على أساس

حوار الواالضطھاد والتمییز. في جلسة  إلغاء التجریم. وتركزت معظمھا على 2014في أكتوبر  الثانیةدورة ال
 توفد جمھوریة إیران اإلسالمیة موقف بالده حول "العالقات الجنسیة المثلیة"، قائال انھ لیس ببعید كان بررتفاعلیة ال

االستعراض  582العالقات الجنسیة المثلیة "تخضع للمحاكمة في معظم البلدان الغربیة في الماضي غیر البعید جدا".
 .2019في أبریل  الدورة الثالثةالدوري الشامل 

 
أیضا في مقابلة  وضع المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة ثنائیي الجنس ویتضح
أن آیة هللا  2015في نیسان عام  ILGHRCكما أشارت منظمة . 2014في عام   Crimes 58376موقععلى  سجلت

ئم نھ ال یؤید فرض بإقامة الحدود "على الجراحسن صانعي، رجل الدین البارز المعروف بآرائھ التقدمیة، وقال ا
 584خالقیة"، بما في ذلك اللواط.األ
 

، وصف الزعیم االعلى االیراني "المثلیة" ب "اإلفالس األخالقي" و "السلوك 2014نیسان عام  4ومع ذلك، في 
ب "الھمجیة  586ة"، وصف رئیس البرلمان اإلیراني من البرلمان "المثلی2014سبتمبر عام  24. یوم 585شبق"ال

 587الغربیة الحدیثة".
 

من أن األطفال الذین  ھا. وتحدثت عن "قلق2016ایر شباط عام ایران في فبر الوضع في تناولت لجنة حقوق الطفل
التمییز المستمر بسبب التوجھ الحقیقي أو المتصور الجنسي أو الھویة وأن  یواجھونینتمون إلى جماعة المثلیین 

یجرم ویعاقب بعقوبات تتراوح بین الجلد إلى  السلوك الجنسي المثلي للمراھقین األكبر من السن الفعلي للمسؤولیة
 588]. 31عقوبة اإلعدام "[الفقرة. 

                                                 
581 Committee on Economic, Social and Cultural Rights Concluding observations on the second periodic 

report of the Islamic Republic of Iran, adopted by the Committee at its 50th session (29 April-17 May 2013) 
E/C.12/IRN/CO2,  at para. 7, available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E-C-12-
IRN-CO-2.doc  
582 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Islamic Republic of Iran, 
A/HRC/28/12,   
22 December 2014, at: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/248/22/PDF/G1424822.pdf?OpenElement 
583 583 See: http://76crimes.com/tag/iran/page/2/; and: http://76crimes.com/2014/12/28/living-dangerously-
what-its-like-to-be-gay-in-iran/ 
584 See(in Arabic): http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=215130 
585 See (in Arabic): www.leader.ir/fa/speech/11526 ; and IGLHRC and IRQO’s submission to Iran’s 2014 
UPR at: www.iglhrc.org/sites/default/files/UPRSubmission.pdf 
586 See: www.icana.ir/Fa/News/209725 
587 ARTICLE 19 and PEN International, Joint Submission to the UN Universal Periodic Review of the 
Islamic Republic of Iran, 15 March 2014, at: www.pen-international.org/wp-content/uploads/2013/05/Iran-
submission.pdf 
588 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth 
periodic reports of the Islamic Republic of Iran, CRC/C/IRN/CO/3-4, 29 January 2016, at: 
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مشترك في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة التقدیم ال نوقشت فيصیل امن التف وغیرھا المخاوفھذه 

 2016.589مارس  International-ARCحقوق اإلنسان في إیران، التي ألقاھا 
 

  

                                                                                                                                                 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IRN/CRC_C_IRN_CO_3-4_23040_E.pdf 
589 See, http://arc-international.net/interactive-dialogue-with-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-
human-rights-in-iran/ 
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 العراق
 

 
 

 ھذا القانون ال تحظرفي العراق.  1969عقوبات لعام قانون الالعمل ب أعید 2003بعد الغزو األمریكي في عام 
 590 العالقات الجنسیة المثلیة.

 
 ]والھویة الجنسانیةالتوجھ الجنسي التعبیر العام عن حد التي تاألخالق  قوانین[   404المادة 

بغرامة ال تزید على مائة دینار كل من جھر باغان أو اقوال فاحشة أو مخلة یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة أو  "
 591 ".بالحیاء بنفسھ أو بواسطة جھاز آلي وكان ذلك في محل عام

 
 التعلیق

فرض عقوبة اإلعدام ت لدول في العراق بما في ذلك القضاة الشرعیینالتابعة لالجھات الفاعلة غیر من المعروف أن 
الرجال والنساء على السلوك الجنسي المثلي على الرغم من أن القانون المدني العراقي ال یشیر إلى السلوك  على

الشرعیة. ومن المعروف  مكا(القانون المدني) النظام القانوني في البالد إلى المح والیذعن ھال یجرمو الجنسي المثلي
والمثلیات ومزدوجي  في كثیر من األحیان الناس المثلیین تلواوھددوا وق أیضا أن كال من الشرطة والمیلیشیات خطفوا

 592.التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة
 

 بناًء على كما تقوم (داعش) في المناطق التي تسیطر علیھا في شمال العراق وشمال سوریا باتسھداف الرجال والنساء
یحتوي موقع النصر، الذي یدعي أنھ موقع داعش، على  .الجنسي توجھھمیة وانالجنس تھمھویو انیةجنسال ھمبیراتع

والتي تنص على: "إن عقوبة دینیا لعقوبة اللواط  ةصفحات تحت ھذا القسم مخصصالواحدة من  .االنترنت قسم قانوني
 593الفاعل أو المفعول." قتل یجب للواط ھو الموت، سواء كان بالتراضي أو ال أولئك الذین ثبت أنھم ارتكبوا اللواط،

 
في االستعراض المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة قبل العراق التوصیة الوحیدة الممنوحة لھا (من فرنسا) 

: "ضمان المساواة في الحقوق المدنیة والسیاسیة. تجنب كل أشكال 2014في أكتوبر  الدورة الثانیةالدوري الشامل 
 للتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالتمییز على أساس العرق أو الدین أو الجنس أو التوجھ الجنسي ". لم یرد أي ذكر 

 594في ردھا الرسمي.
 

تشرف على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  ، أصدرت لجنة االمم المتحده لحقوق اإلنسان التي2015في عام 
والسیاسیة مالحظاتھا الختامیة على العراق. ھذه المخاوف المدرجة على الوصم واالستبعاد االجتماعي لألشخاص 

                                                 
590 Text of the law is available (in Arabic) at: www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/iq/iq070ar.pdf, and (in 
English), at: www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=452524304&skip=0&category=LEGAL&coi=IRQ&querysi=p
enal%20code&searchin=title&sort=date 
591 Original Arabic 
592 In November 2014, the International Lesbian and Gay Human Rights Commission (ILGHRC) launched 
two important reports on the situations of LGBT people in Iraq, “When Coming Out Is A Death Sentence” 
and “We’re Here: Iraqi LGBT People’s Accounts of Violence and Rights Abuses”, both of which are 
available at: http://iglhrc.org/content/exposing-persection-lgbt-individuals-iraq 
593 See: http://nusr.net/1/index.php/ar/nthm/nthm-oqoobat/319-nthm-oqoobat-6; and ILGHRC timeline on 
killings in the region, at: http://iglhrc.org/dontturnaway/timeline 
594 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Iraq, A/HRC/28/14,   
12 December 2014, at: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/241/84/PDF/G1424184.pdf?OpenElement 
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. أقرت اللجنة، "... تنوع األخالق والثقافات یجب أن [...] أن یكون التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة.على أساس 
محاربة الوصر النمطیة الدولة بالتالي، یجب ھلى حقوق اإلنسان وعدم التمییز". لعالمیة العرضة للمبادئ دائما 

مالحقة مرتكبیھا وتعویض الضحایا، وجمع و باإلختراقات بحقوق العھد والتحقیق الجمیع ، وضمان تمتع "بقوة"
التوجھ  و اعتباروخلق التشریعات المناھضة للتمییز  بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالمتعلقة  ئمالبیانات عن الجر

 595. األفراد أساس لحمایة الجنسي والھویة الجنسانیة
 

من أن ھذه  اعن قلقھ قدمت لھاتقاریر بفیما یتعلق  ة األمم المتحدة لمناھضة التعذیبلجن أعربت 2015في عام 
العراق "اتخاذ  علىوت. على ھذا النحو، ینبغي الھجمات تحدث بشكل منتظم ودون عقاب، وأدى ذلك أحیانا إلى الم

یة الحقیقیة أو المتصورة، وضمان أن تكون انالھویة الجنسو  الجنسي تدابیر فعالة لمنع العنف القائم على أساس التوجھ
 596."جمیع أعمال العنف والتحقیق فیھا  تقدیم الجناة إلى العدالة

 
 استعراض إلغا العالمي

 والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟ھل یجب تجریم المثلیین 
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة

 بشدة
31%   12%  23%   9%  26% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
32%   18%  19%   8%  22% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
40%    22%   39% 

 
  

                                                 
595 Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of Iraq, CCPR/C/IRQ/5, 
3 December 2015, at paras. 11, 12, see: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/IRQ/CO/5&La
ng=En 
596 Committee against Torture, Concluding observations on the initial report of Iraq, CAT/C/IRQ/CO/1, 7 
September 2015, at para. 25, see: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/201/57/PDF/G1520157.pdf?OpenElement 
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 الكویت
 

 
 597 1976, وتعدیالتھ لعام 1960لعام   16رقم القانون العقوبات، قانون
 (العالقات الجنسیة الرضائیة بین الرجال)    193المادة 
 لمدة بالسجن) 21 سن من( الرشد سن البالغین الرجال بین بالتراضي الجماع یمارس من یعاقب" أنھ على وتنص
 ".سنوات سبع إلى تصل

 192 المادة طریق عن العمر من سنة 21 سن تحت رجل مع العالقات ھذه مثل وتجرم
 

 (قوانیین األخالق)     198المادة 
مخال بالحیاء في مكان عام أو بحیث یراه أو یسمعھ من كان في مكان عام أو  من أتى إشارة أو فعال"ینص القانون 

تشبھ بالجنس اآلخر بأي صورة من الصور، یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة واحدة وبغرامة ال تجاوز ألف دینار أو 
 598  ".بإحدى ھاتین العقوبتین

 
 :التعلیق
 في الشامل الدوري لإلستعراض األولى الدورة في البرازیل إلیھا رفعتھا اإلعتبار) توصیة بعین الكویت (أخذ رفضت

 أّما .الجنس نفس من بالغین بین بالتراضي تتمّ  التي الجنسیة الممارسات عن التجریم رفع تناولت والتي 2010 العام
 أوروغواي من كل أوصت فقد ، 2015 ینایر/الثاني كانون في تمّ  الذي الشامل الدوري لإلستعراض الثانیة الدورة في

 ھذا على شدّدت فقد ھولندا أّما الجنس، نفس من أفراد بین الجنسیة الممارسات عن التجریم برفع الكویت دولة وأیسلندا
  599القانونیة النصوص في التمییز بإلغاء للكویت دعوتھا وأضافت المطلب

 
 المثلیین من كانوا إن لتبیّن الوافدین على بالكشف یقضي مقترح قدّمت الھجرة سلطات أنّ  إلى اإلشارة تجدر .

 اآلداب شرطة مداھمة إلى. كما أشارت تقاریر  600ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة  والمثلیات
 601. ونساءً  رجاالً  الحضور، من  32على القبض وإلقاء ،”جنسیة حفلة”ب تسمیتھ تّمت لما

  

                                                 
597 German Bundestag, Criminal law provisions on homosexuality and their application around the world, 
Printed Paper 16/3597, 28 November 2006 at 15: 
www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf 
598 Original Arabic:  
599 See: Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Kuwait, A/ HRC/29/17, 13 April 
2015, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_21_-
_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.14.pdf 
600 See: www.independent.co.uk/news/world/gays-are-delinquent-deviants-who-destroy-humanity-kuwait-
mps-attack-amnesty-international-for-protecting-lgbt-community-8884348.html 
601 See: http://76crimes.com/2014/05/11/kuwait-police-raid-gay-party-arrest-32/ 
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 لبنان
 

602  
 

 603 1943قانون العقوبات لعام 
 (جماع مخالف للطبیعة)    534المادة 

 200أي مجامعة خالفاً للطبیعة یعاقب علیھا بالسجن لمدة تتراوح بین شھر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بین "
 "ألف وملیون لیرة لبنانیة

 
 (قوانیین األخالق)    209المادة 

بالحبس من  209یعاقب على التعرض لألخالق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
 604شھر إلى سنة وبالغرامة من عشرین ألف إلى مائتي ألف لیرة

 
 1943لعام  532 المادة

بالحبس من  209یعاقب على التعرض لألخالق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
 605من عشرین ألف إلى مائتي ألف لیرة شھر إلى سنة وبالغرامة

 
 التعلیق
 المناصرة مجموعة حلم فإنّ ) 1943( فرنسا عن البلد إستقالل عام نفس في الجزائي لبنان قانون صدور من بالرغم
 الحالیة 534 المادة أنّ  ترى األساسیة ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة والمثلیات المثلیین لحقوق

  .اإلستعماري القانون من موروثة
 

 التجریم برفع اللبنانیة الدولة النروج أوصت ، 2010 العام في الشامل الدوري اإلستعراض من األولى الدورة في
) رفض( اإلعتبار بعین األخذ”ب لبنان رد فأتى الجنسانیة والھویة الجنسیة المیول أساس على التمییز عدم“ وضمان

إمرأة مغایرة  محاكمة في 534 المادة إعتبار بعدم یقضي 2014 مارس/آذار في حكم صدور إلى اإلشارة تجدر لكن
 في رجل  27إعتقال إلى التقاریر أشارت أیضاً،  2014العام في أنّھ حین في  606)ذكرالھویة الجنسانیة وشریكھا (

 607.مثلیة جنسیة بممارسات یقومون كانوا أنّھم ُزعم حمام
 

لبنان في نوفمبر تشرین لفي جلسة الحوار التفاعلي في االستعراض الدوري الشامل الدورة الثانیة قال وفد الدولة 
من  534على الرغم من أن المادة فتوجھ الجنسي : "أما بالنسبة للتوصیات قویة تھ لستفي استجاب 2015الثاني عام 

ان اثنین من قرارات المحاكم ف طبیعةال بخالفالجماع الجنسي  عقاب كل من یمارسقانون العقوبات تنص على 
دورا ھاما في منع ومعارضة أعمال العنف  . وقد لعب القضاءجنسال ينطبق على مثلیتال  534إلى أن المادة أشاراتا 

                                                 
602 In November 2011, a draft law establishing a National Human Rights Institution (NHRI) was introduced 
in Parliament, but remains pending before the Chamber of Deputies due to the political stalemate prevailing 
in the country. 
603 Original text is available at: www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243255 (in Arabic); also see: 
Helem’s legal analysis of Art. 534 at: https://wayback.archive-
it.org/1475/20121020013016/www.bekhsoos.com/web/2010/04/new-publication-provides-analysis-on-
article-534/ 
604 Original Arabic 
605 Original Arabic 
606 Source: www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249261-landmarkruling-rubbishes-
anti-gay-lawin-lebanon.ashx#axzz2v8zsB9YB; and http://muftah.org/lebanon-just-whole-lot-legalize-
gay/#.VuBnwlLYoy5 
607 See: http://76crimes.com/2014/08/26/12-still-in-lebanese-jail-17-days-after-turkish-bath-raid/ 
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. واشتعلت 608" المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیةأو التمییز ضد األشخاص 
 2015.609تقریر عام وفق المثلیین والمثلیات في لبنان  تجاهالمواقف العامة 

 
  

                                                 
608 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Lebanon, A/HRC/31/5, 15 November 
2015, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_23_-
_november_2015/a_hrc_31_5_e.pdf 
609 Nour Nasr & Tarek Zeidan, Exploring Lebanese Attitudes Towards Sexualities and Gender Identities, 
Arab Foundation for Freedoms and Equality, (Beirut, 2015), at: http://gsrc-mena.org/gsrc/as-long-as-they-
stay-away-exploring-lebanese-attitudes-towards-sexualities-and-gender-identities/ 
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 مالیزیا
610  

 
 

 611 )1998  الموحدة النسخة (العقوبات قانون
 (جماع مخالف للطبیعة)     للطبیعة المخالفة الجرائم
 الطبیعة لنظام المخالف الجنسي الجماع أ 377 المادة

 قد یكون شخص فم أو شرج فتحة في القضیب إدخال خالل من آخر شخص مع الجنسي باالتصال یقوم شخص كل"
 .الطبیعة نظام ضد الجنسي الجماع ارتكب
 .المادة ھذه في ورد كما جریمة العتباره الالزم الجنسي االتصال أركان الكتمال كافیا اإلیالج أو االختراق : تفسیر

 
 :الطبیعة لنظام المخالف الجنسي الجماع جریمة ارتكاب عقوبات :ب 377 المادة

 سنة، عشرین إلى تصل قد لمدة بالسجن الطبیعة نظام لنظام المخالف الجنسي الجماع طوعا ارتكب من كل یعاقب "
 ".للجلد عرضة أیضا ویكون

 
 .إلخ اآلخر، الطرف موافقة على الحصول دون الطبیعة لنظام المخالف الجنسي الجماع ارتكاب : ج 377 المادة

 عن ذلك حدث أو موافقتھ، دون آخر شخص ضد الطبیعة لنظام المخالف الجنسي الجماع طوعا ارتكب من كل"
 أي أو األذى أو بالموت وتھدیده اآلخر الشخص ترھیب خالل من أو إرادتھ ضد أو اآلخر الطرف إجبار طریق
 " .للجلد عرضة أیضا وتكون سنة، عشرین عن تزید وال سنوات خمس عن تقل لمدة بالسجن یعاقب آخر، شخص

 
 )فاضحة أفعال(        :د 377 المادة

 في بنفسھ یشرع أو بالفعل، القیام في التورط أو آخر شخص قیام تسھیل یحاول أو یرتكب أو یحرض شخص، أي"
 یعاقب خاص، أو عام مكان في سواء آخر شخص مع للحشمة والمخلة للحیاء الخادشة األفعال من فعل أي ، ارتكاب
 " .عامین إلى تمتد قد لمدة بالسجن

 
 ذكور المسلمین على تطبق والتي اإلسالمیة، الشریعة قوانین مالیزیا في والیات عدة أقرت فقد ذلك، على وعالوة
 سنوات ثالث إلى تصل مدة بالسجن علیھا وتعاقب (والسحاق اللواط ) المثلیة الجنسیة الممارسات وتجرم وإناث،
 اللواط على عقوبة تفرض بینانج بوالو مثل مالیزیة والیة في الشریعة من المستمد العقوبات قانون ،  .612والجلد

 بین الجمع ویمكن .جلدات 6 و سنوات ثالث وبالسجن مالیزي، رانجت آالف 5 إلى تصل غرامات في تتمثل والسحاق
 613العقوبات ھذه كل
 

 التعلیق
 الثانیةفي االستعراض الدوري الشامل لدورة  المثلیة الجنسیة تجریم إلغاء سبع توصیات من الدول إلى بعد أن تلقت
بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي المسائل المتعلقة  ھ ستم التعامل بحذر شدید مع، ذكرت الحكومة أن2013في أكتوبر 

                                                 
610 A staff member of the Human Rights Commission of Malaysia attended the Workshop on the Role of 
NHRIs in Promoting and Protecting the Rights and Health of LGBTI in Asia and the Pacific, February 
2015, see: www.asiapacificforum.net/human-rights/sogi/ 
611 Text of the law is available at: www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2012/Act%20574.pdf 
612 Convictions for sodomy follow unfair trials, available at: 
www.amnesty.org/en/library/asset/ASA28/028/1998/en/9e941894-d9b0-11dd-af2b-
b1f6023af0c5/asa280281998en.pdf 
613 See, Article 25 of Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah. Original text is available at: 
http://jaipp.penang.gov.my/images/pdf/enakmen_kesalahan_jenayah_syariah_neg_p_pg_1996.pdf 
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لفكر اإلسالمي وبما یتفق مع التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس وأتباع المذاھب األخرى ل
 614التقالید الثقافیة، العقیدة الدینیة واألعراف االجتماعیة، والقوانین واللوائح المحلیة.

 
، سجن زعیم المعارضة الرئیسي ونائب رئیس الوزراء السابق أنور إبراھیم لمدة خمس سنوات بعد 2015في فبرایر 

 وقال وزیر السیاحة المالیزي 615ھذه التھم فھمت على أساس سیاسي. –أن خسر استئنافھ ضد ادانتھ بتھمة اللواط 
أن المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ ، ھ العامبما یعكس التوج 2015أیلول عام  11داتوك سیري نذري عزیز في 

 616حقوق متساویة. على أبدایحصلوا المالیزیین لن  الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة
 

 استعراض إلغا العالمي
 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  إلى حد ما أوافق  أوافق بشدة
 بشدة
34%   11%  25%   21%  28% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
27%   15%  29%   9%  19% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
52%    19%   29% 

 
  

                                                 
614 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Malaysia, A/HRC/25/10, 4 December 
2013,  para 9, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/malaysia/session_17_-
_october_2013/a_hrc_25_10_malaysia_e.pdf 
615 See, http://uk.reuters.com/article/2015/02/10/uk-malaysia-anwar-ruling-idUKKBN0LE09G20150210 
616 Kamal, Shazwan Mustafa “LGBT community will never have equal rights in Malaysia, tourism minister 
says,” Published by Malay Mail Online, (11 September, 2015, quoted in Speaking Out 2015: The Rights of 
LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in association with Kaleidoscope Australia 
Human Rights Foundation (London, 2015), at 43: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 جزر المالدیف
 

 
 

 [الزواج من نفس الجنس]   الجرائم ضد األسرة  - 410المادة 
 شخصین من نفس الجنس الزواج؛دخل ) 8"الزواج غیر المشروع. الشخص مرتكبا لجریمة إذا: [...] (

 أشھر ". 6سنة أو أقل ولكن أكثر من  عقوبة السجن لمدةالتي تحمل  1الجرائم المبینة في ھذه المادة ھي من الدرجة 
 

 [الجماع غیر المشروع]      411القسم 
 ) شارك في الجماع الجنسي مع شخص من نفس الجنس.2"(
 

 ".الجنسي المثلي وسائل االتصال) "2تعریفات: (
)A ( أو أیالج القضیب  الجنسیة.إیالج أي رجل لعضوه الجنسي أو أي عضو أخر في شرج رجل أخر بھدف المتعة

 في فم رجل أخر أو
 .إیالج المرأة أي عضو أو شيء في فرج أو شرج إمرأة أخرى بھدف المتعة الجنسیة(ب) 

 
التي تحمل عقوبة السجن لمدة تتراوح  3الجنح إلى الجنایات من الدرجة  1الدرجة  القسم تتراوح بینالجرائم في ھذا 

 التي تنطوي على سفاح القربى أو الزنا). " الجرائمسنوات ( 8أشھر و  6بین 
 

 ]ة[أفعال غیر الئق      412القسم 
 "(أ) الجماع غیر المشروع. الشخص مرتكبا لجریمة إذا:

ً ) إذا كان الشخص متزوجا أو غیر متزوج5( بحكم كونھ  منھ االتصال الجنسي مع شخص یحظر الزواجب وقام ا
 جنایة. 5قریب، أو أن تكون الرضاعة الطبیعیة من األم نفسھا، أو بسبب الزواج. الجریمة ھي فئة 

 تعتبر جریمة.  الجنس (ب) جریمة معرفة. االنخراط في اتصال جنسي مع شخص من نفس
ص علیھا في المادة غیر الئقة أعمال أخرى من الجرائم المنصوأعمال (ج) حظر. "االتصال الجنسي محظورة" یعني 

(أ) من ھذا القانون، مع شخص من نفس الجنس، أو مع شخص من الجنس اآلخر بخالف مع الشخص الذي كان  411
 متزوجا، أو مع حیوان، للحصول على اإلشباع الجنسي.

ة تتراوح التي تحمل عقوبة السجن لمد 3الجنح إلى الجنایات من الدرجة  1الجرائم في ھذا النطاق القسم من الدرجة 
 سنوات (عندما المثلیین التي تنطوي على سفاح القربى أو الزنا). " 8أشھر و  6بین 

 
 التعلیق

في  التوافقي السلوك الجنسي المثلي لم ینظم، 2015617قانون العقوبات الجدید حیز التنفیذ في یولیو عام تطبیق حتى 
عة القائمة یجرم األفعال الجنسیة المثلیة لكل من الرجال یالشر قانونلكن  618جزر المالدیف في ظل القانون المدني.

ة، في حین جلد 30-10والنساء. وبالنسبة للرجال، فإن العقوبة ھي النفي لمدة تسعة أشھر إلى سنة واحدة أو الجلد من 
 619أن العقاب للمرأة ھي اإلقامة الجبریة لمدة تسعة أشھر إلى سنة واحدة.

 

                                                 
617 Maldives’ Penal Code - Law No. 6/2014: https://www.law.upenn.edu/live/files/4203-maldives-penal-
code-2014 
618 Text of the law is available at: www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwemdv.htm 
619 Sexual Orientation / Gender Identity References, US Department of State, Human Rights Reports for 
2011 (Released 24 May 2012) at 80, available at: www.weebly.com/uploads/1/2/3/0/12302675/2011-hr-
report-sogi-references.pdf 

http://www.ilga.org/
https://www.law.upenn.edu/live/files/4203-maldives-penal-code-2014
https://www.law.upenn.edu/live/files/4203-maldives-penal-code-2014
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwemdv.htm
http://www.weebly.com/uploads/1/2/3/0/12302675/2011-hr-report-sogi-references.pdf
http://www.weebly.com/uploads/1/2/3/0/12302675/2011-hr-report-sogi-references.pdf


2016تموز  –یونیو  –رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة   
 www.ilga.org - إلغا 

 

وفقا لمخطط الشریعة. ثم یشمل ھذا  620من الجرائم والدفاعات یحدد مجموعة 6/2014القانون رقم في مفھومھا، 
. بعد أقل من شھرین جاء قانون العقوبات الجدید 621المخطط السكان ولیس فقط أولئك الذین یعتنقون الدین اإلسالمي

 622الجنس الرجال.  يحیز التنفیذ، وقد تم اإلبالغ عن اعتقال مثلی
 

، الى جزر 2010في نوفمبر تشرین الثاني عام  األولةاالستعراض الدوري الشامل لدورة في تمحورت التوصیات 
حمایة ضد العنف وإزالة التمییز على أساس التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة في حول إلغاء التجریم والالمالدیف 

لى المراجعة الدوریة الشاملة القوانین الوطنیة. جزر المالدیف رفضت جمیع ھذه التوصیات. في ورقة إحاطة مقدمة إ
یجرم السلوك المثلي، مما یجعل جزر المالدیف مكانا  اإلسالمي قانون الشریعة: 2015المالدیف مایو  الثانیةدورة ال

 623غیر آمن جدا للدفاع عن حقوق األشخاص الذین یعتبرون أنفسھم المثلیین. 
، رفض جزر 2015في سبتمبر عام  الدورة الثانیة 624ووضع اللمسات األخیرة عملیة االستعراض الدوري الشامل

 625تجریم (تشیلي واألرجنتین).ال إلغاء') توصیتین  فیما یتعلق بالتمییز تالمالدیف ( 'الحظ
 

                                                 
620 “The general purpose of this Code is to establish a system of prohibitions and penalties to deal with 
conduct that unjustifiably and inexcusably causes or threatens harm to those individual or public interests 
entitled to legal protection, including Islam, life, lineage, mind, and property” [s.10(b)]. 
621 Erasing 76 Crimes, “Maldives: Lenient no more, island nation arrests 2”, 1 September 2015, see: 
http://76crimes.com/2015/09/01/maldives-lenient-no-more-island-nation-arrests-2/ 
622 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 43: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
623 See: www.ishr.ch/news/maldives-briefing-paper-situation-human-rights-defenders 
624 See: http://globalvoicesonline.org/2014/06/06/homosexual-assylum-seekers-from-maldives-face-
prosecution-upon-return/ 
625 See UPR-info, ‘Maldives’ responses to recommendations (as of 30.09.2015)’ [n 144.6 and n.144.7] at:  
www.upr-info.org/sites/default/files/document/maldives/session_22_-
_may_2015/recommendations_and_pledges_maldives_2015.pdf 
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 مینامار

626  
 

 627 ، النسخة المعدلة45/1860  قانون العقوبات، قانون
 (مخالفة للطبیعة)      377  المادة

 لمكان بالنقل یعاقب حیوانات أو امرأة، أو رجل مع الطبیعة لنظام المخالف الجنسي الجماع بارتكاب طوعا یقوم من"
 ."غرامة لدفع عرضة ویكون سنوات، 10 إلى تصل قد لمدة النوعین من أي من بالسجن أو الحیاة، مدى آخر

 
 التعلیق

 التوصیات من أي تأتِ  لم ، 2010 نوفمبر/الثاني تشرین في تمّ  الذي الشامل الدوري لإلستعراض األولى الدورة في
 تفعیلھا وتمّ  اإلنسان لحقوق الوطنیة اللجنة تأسیس تم 2011 العام في لكن .التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة ذكر على
 الذي الھادئ والمحیط آسیا منطقة في اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مؤتمر لجنة عن ممثّل حضر وقد 2014 العام في

 تحّرك بوادر نرى أنّنا إالّ  الحكومة، قبل من الممارس المثلیة رھاب إستمرار من وبالرغم 2013628 العام في إنعقد
ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة  والمثلیات المثلیین حقوق أجل من المناصرة خص ما في جدید

 .629وثنائیي الجنس
 

من قبل  377تم إصدار توصیتین إللغاء المادة  2015في الدورة الثانیة لإلستعراض الدوري الشامل في تشرین الثاني 
إال عن طریق "مالحظتھم" (رفضھم).  قم باإلستجابة لھاتین التوصیتینیاسترالیا واسبانیا. ومن الظاھر أن المندوب لم 

630 
  

                                                 
626 A commissioner of the Myanmar National Human Rights Commission attended the Workshop on the 
Role of NHRIs in Promoting and Protecting the Rights and Health of LGBTI in Asia and the Pacific, 
February 2015, see: www.asiapacificforum.net/human-rights/sogi/ 
627 Text of the law is available at: www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181185 
628 See: www.asiapacificforum.net/support/issues/sexual-orientation/downloads/role-of-nhris-in-promoting-
and-protecting-the-rights-and-health-of-lgbti-in-asia-and-the-pacific-february-2015/workshop-briefing-
paper at 21. 
629 See: Douglas Sanders, “Asia These Days” in the 9th edition (2014) of this publication at: 
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_SSHR_2014_Eng.pdf 
630 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Myanmar, A/HRC/31/13, 23 December 
2015, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/myanmar/session_23_-
_november_2015/a_hrc_31_13_e.pdf 
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 سلطنة عمان

 
 

 1974631لعام  العماني العقوبات قانون
 (الجرائم الشائنة)      33  المادة

ً  • جمیع الجرائم الجنائیة التي یحكم بھا بعقوبة ارھابیة :تعتبر جرائم شائنة " المبینة جمیع الجرائم الجناحیة : أوال ثانیا
المزور مع العلم التزویر واالستعمال - ٥- ٩  الیمین الكاذبة- ٨  شھادة الزور- ٧  االختالس- ٦  الرشوة- ٥ :فیما یلي

االغتصاب - ١٤   السرقـة- ١٣ لمخدرات االتجار با- ١٢  اللواط والسحـاق- ١١  الحض على الفجور- ١٠ بأمره
 • االحتیال- ١٥   والتھویل

 
 )والسحاقیات اللوطیین(    والمثلیات المثلیین بین الجنسي الجماع
 223 المادة

 :على وتنص
 ویالحق ، شھوانیة أفعاالً  الجنس نفس من شخص مع أرتكب من كل سنوات ثالث إلى أشھر ستة من بالسجن یعاقب“

 الفروع أو األصول بین السحاق مرتكبات تالحق وال الفضیحة إلى األمر أدى أذا شكوى بدون السحاق أو اللواط فاعال
 ."الرابعة الدرجة حتى ألحداھن صھر أو قریب شكوى على بناء اال األخوات بین أو
 

 :التعلیق
 التجریم رفع األولىتناولت  عمان، لسلطنة توصیتین الشامل الدوري اإلستعراض من األولى الدورة فيقدمت السوید 

التوجھ الجنسي والھویة  أساس على التمییز إلغاء األخرىتناولت و الجنس، نفس من أفراد بین الجنسیة الممارسات عن
 ). رفض" أي (اإلعتبار بعین أخذ"  بال السلطنة جواب أتى الجنسانیة.وقد

 والمثلیات المثلیین تناول لمقال نشرھا إثر كامل ألسبوعٍ  اإلنكلیزیة باللغة الناطقة The Week صحیفة إغالق مّ ت 
 "الفتنة" یثیر المحتوى أنّ  إعتبار على وذلك ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغتیري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 

 .سنوات ثالث السجن عقوبتھا تھمة وھي
 التي القیود بشدة المعروف 1984 للعام والمطبوعات اإلعالم قانون بمخالفة التحریر ورئیس المقال كاتب إتھام تمّ  

 من سحبھا یتمّ  لم المطبوعة النسخة أنّ  غیر .الحكومة من بضغط موقعھا من المقال بحذف الصحیفة قامت .یفرضھا
 632 .األسواق

 
فقط إدراج واحد من قبل المجتمع . 2015لالستعراض الدوري الشامل في تشرین الثاني  كانت دورة عمان الثانیة

قدمت المكسیك والبرازیل توصیات لسلطنة عمان إللغاء  633المدني ذكر موضوع إلغاء تجریم المثلیة الجنسیة.
 634. . رفضت الدولة "الحظت" ھذه التوصیاتالتشریعات (أو على األقل عدم العمل بھا (البرازیل))

  

                                                 
631 Text of the law is available at: 
https://www.unodc.org/tldb/showDocument.do?documentUid=6409&country=OMA&language=ENG 
632 See: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/oman#.VNs7Of-nF_To ; and, 
http://jonathanturley.org/2013/09/04/oman-newspaper-shut-down-after-publishing-a-sympathetic-article-
on-homosexuals-in-country/ 
633 International Service for Human Rights (ISHR), see: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/oman/session_23_-_november_2015/ishr_upr23_omn_e_main.pdf 
634 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Oman, A/HRC/31/11, 6 January 2016, 
at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/oman/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_11_e.pdf 
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 باكستان

 
 

 635) 1860للعام   45رقم القانون(العقوبات  قانون
 )الطبیعیة لنظام المخالفة الجرائم(    " 377 المادة

 بالسجن یعاقب الحیوانات أو امرأة، أو رجل مع الطبیعة لنظام المخالف الجنسي الجماع بارتكاب طوعا یقوم من"
 لدفع عرضة ویكون ، سنوات 01 عن ید تز وال سنتین عن تقل ال لمدة النوعین من أي من بالسجن الحیاة، أو مدى

 ."غرامة
 .القانون من البند لھذا وفقا جریمة یعتبر ما وھو الجنسي الجماع أركان الكتمال كاف اإلیالج :التفسیر

 
 ة)األفعال واألغاني الفاحش(    . 294المادة 

في مكان عام أو ب) غناء أغنیة فاحشة في مكان عام أو ل فاحشة أیا كان بغرض إزعاج األخرین أ) القیام بأعما"
 لمدة فد تمتد إلى ثالث أشھر أو غرامة مالیة أو كال العقوبتین." مكان قریب من األماكن العامة یعاقب بالحبس

 
 )1979(قرار عام  12المادة 

رفع الحد األدنى للعقوبة لمدة عشر سنوات وغرامة مالیة. بواسطة قرار ی 1980تم تعدیل ھذا الحكم في عام "
ھذا الشخص [...] إلى [...] شھوة  تعریضمن قوانین الحدود، "من یختطف أي شخص من أجل  12وبموجب المادة 

كون أیضا یغیر طبیعیة [...] یعاقب بالقتل أو [.. .] بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسة وعشرین عاما، ویجب أن 
 636 ."رامةعرضة للغ

 
 :التعلیق

 في باكستان، لدولة الشامل الدوري اإلستعراض دورتي من أيّ  في للتوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة التطّرق یتمّ  لم
 عن ات/المدافعین بحمایة متعلّقة توصیات ُرفعت حین في . 6372012 أكتوبر/األول وتشرین 2008    مایو/أیار

 الدولیة المعاییر حول تتمحور). والخ شرطة وعناصر قضاة من( الحكومیین للموظفین وتدریبات اإلنسان حقوق
الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل  638في الدورة الثانیة من االستعراض الدوري الشامل. اإلنسان لحقوق

 .2017نیسان /للباكستان في أبری
 

 خصّ  ما في الدولیة المحافل وسائر اإلنسان حقوق مجلس إطار ضمن الوضوح شدیدة باكستان مواقف كانت لطالما
 في ”التقلیدیة اإلنسانیة القیم“ على التشدید إلى باإلضافة ،الجنسانیة والھویة الجنسیة للمیول ذكر أي تبنّي رفض
 قراءة وأثناء  19ال اإلنسان حقوق مجلس جلسة إطار في ،  2012یونیو/حزیران في639. اإلنسان حقوق مجلس
 على مسبوق غیر سلوك وھو(  الجلسة من جماعي إنسحاب باكستان قادت ، 2011 سبتمبر/أیلول في الصادر التقریر

                                                 
635 Text of the law is available at: www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/actXLVof1860.html 
636 See The Offence of Zina (Enforcement Of Hudood) Ordinance, 1979, at: 
www.pakistani.org/pakistan/legislation/zia_po_1979/ord7_1979.html 
637 See ILGA, at www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_2_-
_may_2008/ilgapakuprs22008internationallesbianandgayassociationuprsubmissionjoint.pdf ; and IGLHRC, 
at www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_2_-
_may_2008/iglhrpakuprs22008internationalgayandlesbianhumanrightscommissionuprsubmission.pdf 
638 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Pakistan, A/HRC/22/12, 26 December 
2012, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_14_-
_october_2012/ahrc2212pakistane.pdf 
639 At the Beijing + 10 conference in 2005, the Pakistani delegate accused Western delegations of “holding 
the women of the world hostage to one term, ‘sexual orientation’, when their real needs were clean water 
and help in overcoming illiteracy”, in D. Sanders, “Getting Lesbian and Gay Issues on the International 
Human Rights Agenda,” Human Rights Quarterly, 18(1) (1996) 67, at 71.   
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ً  وذلك 640،)المستوى ھذا  والھویة الجنسیة بالمیول متعلّقة " جدیدة معاییر لخلق محاوالت" أسمتھ ما على إعتراضا
 . بمجملھ اإلنسان لحقوق الدولي اإلطار بتقویض تھدّد“ والتي نسانیة الج

 
سبب توجھھم الجنسي بقتل ثالث رجال مثلیین ب 2014اعترف قاتل متسلسل في عام  Kaleidoscope Trustوفقاً لـ 

إلستھداف  294تستخدم المادة  641بوصف القاتل بأنھ "مثال عن البر". وسائل اإلعالم الباكستانیة ومع ھذا قامت
 642 العمال الجنسیین ومغایري الھویة الجنسانیة.

 
 

 إلغا العالمياستعراض 
 ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
41%   13%  18%   6%  22% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
43%   18%  15%   7%  17% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
60%    15%   25% 

 
  

                                                 
640 B. Levesque “Arab, African delegates walk out on U.N. LGBT rights conference” LGBTQ Nation 
(website), 7 March 2012, at: www.dw.de/african-arab-delegates-walk-out-of-un-gay-rights-meeting/a-
15794719 
641 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 45: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
642642 Correspondence with author 
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 قطر

 
 

 )1971لعام  14  القانون( العقوبات قانون
 الجنائي القانون تغییر تم.643 السجن في سنوات 5 إلى یصل ما مع بالتراضي الجنس نفس من العالقات یعاقب

 .645جریمة یعد لم نفسھ اللواط  2004عام في  11رقم للقانون وفقا 644،  2004عام في القطري
 

وتحدد المادة  646سنوات. 5إلى  1من القانون الجزائي بالحبس من  296مع ذلك فإن األفعال الملیة مجرمة تحت المادة 
 647سنوات. 10المثلي ممنوع ویعاقب بالحبس لمدة تصل إلى الجنسي أن العمل  298

 
 2004لعام  296المادة 

حرض أنثى أو  -2قاد أنثى لممارسة البغاء  -1یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات، كل من: 
ى بیت للبغاء بقصد ممارسة استدرجھا أو أغواھا أو أغراھا، بأي وسیلة، على ارتكاب البغاء أو اإلقامة أو التردد عل

 -4قاد أو حرض أو أغرى بأي وسیلة الرتكاب فعل اللوط أو الفجور.  -3البغاء فیھ سواء داخل البالد أو خارجھا. 
جلب أو عرض أو سلم أو  -5حرض أو أغرى بأي وسیلة ذكراً أو أنثى التیان أفعال منافیة لآلداب أو غیر مشروعة. 

 ستغالل الجنسي.قبل ذكراً أو أنثى بغرض اال
 

 :التعلیق
ولكن من الظاھر أن  648تدیر قطر محاكم شرعیة حیث من الممكن تقنیاً الحكم على الممارسات المثلیة بعقوبة اإلعدام

تجعل عقوبة أي ممارسة جنسیة خارج الزواج اإلعدام بغض النظر إن كانت  ھذه األحكام غیر مطبقة. عقولة الزنى
 649ھذه الممارسات غیریو أو مثلیة.

 
التوجھ الجنسي ، قدمت السوید توصیة بشأن 2010في فبرایر عام  الدورة األولىفي االستعراض الدوري الشامل 

لتعدیل أحكام تمییز أن األشخاص المثلیین ضد وال): "لضمان عدم قطر "تھاإلى قطر (التي "الحظ والھویة الجنسانیة
تجریم النشاط الجنسي بالتراضي بین أشخاص من نفس الجنس، وضمان أن ال أحد یعاقب لمثل وإلغاء قانون العقوبات 

 دم الدولة أي رد.صیة في جلسة حوار تفاعلیة، ولكن لم تقھذا النشاط في ظل الشریعة االسالمیة ". وتكررت ھذه التو
لعمال المثلیین فیما لإشارة واحد فقط كان ھناك ، 2014في منتصف عام  الثانیةاالستعراض الدوري الشامل لدورة في 

ً یتعلق نھائیات كأس العالم المقبلة، والتي   650.لم تستجیب لھا الدولة بتاتا
                                                 
643 See: (in Arabic) 
www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34068&LawId=2505&language=ar 
644 See, www.qfiu.gov.qa/files/Law%2011%20for%20the%20year2004-E.pdf 
645 Original text of the law is available at: 
www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=254&lawId=26&language=ar, and English text 
at: www.qfiu.gov.qa/files/Law%2011%20for%20the%20year2004-E.pdf 
646 See: 
www.almeezan.qa/SearchLawArticle.aspx?ArticleText=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7
%D8%B7&id=26&language=ar&num=0&name= (in Arabic) 
647 The authors thank Hossein Alizadeh of the ILGHRC (MENA region) for this clarification. 
648 United Nations High Commissioner for Refugees Guidelines on International Protection No. 1: Gender-
Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 May 2002, paras. 57, 59: “[a] law can be considered 
as persecutory per se, where an applicant can show a well-founded fear of persecution based on laws that 
reflect “social or cultural norms which are not in conformity with international human rights standards”. 
649 See: Amnesty International, “Love, hate and the law: decriminalizing homosexuality” at 51, available at: 
https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/003/2008/en/ 
650 650 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Qatar,  A/HRC/27/15, 27 June 2014, 
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 السعودیة

 
 

 ال یوجد ھناك قانون عقوبات موحد في المملكة العربیة السعودیة
والتي  81و  80وفق تفسیر القرآن, السورة السابعة, اآلیة رقم  قوانین الشریعة اإلسالمیة الصارمة.تطبق الدولة 

الجلد الرجال كذنب ولكن التحدد عقوبة معینة. ولذلك تعد العقوبة أمر نزاع. البعض یدعوا إلى  جماع بینالتصف 
لسلوك الجنسي المثلي الیعتبر في الشریعة ضمن معھذا فإن ا 651بینما أخرون یدعون إلى عقوبة اإلعدام لكال الرجلین.

 الجرائم التي یعاقب علیھا باإلعدام كالقتل والزنى.
 

 جلدة ونفي لمدة سنة. 100فھي  عقوبة الرجل المتزوج اإلعدام رجماً أما عقوبة غیر المتزوج
 

میع العالقات الجنسیة خارج عدا أن ج أما عقوبة غیر المسلم الذي یمارس اللواط مع رجل مسلم فھي اإلعدام رجماً.
 652الزواج غیر قانونیة في السعودیة وفق قانون الشریعة بما في ذلك العالقات الجنسیة بین النساء.

 
 التعلیق

 من الجنسي المقدمة للتوجھ إشاراتأربعة  2009الستعراض الدوري الشامل في فبرایر ل األولىدورة الكان ھناك في 
متعلق توصیات للمملكة العربیة السعودیة من دول أخرى أو أي شيء آخر یذكر  الالمجتمع المدني، حتى اآلن 

ھناك لم یكن ) الدورة الثانیةفي المراجعة ( 2013ومع ذلك، كان في أكتوبر  653.بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة
 654.عن التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالمجتمع المدني  من مدخالت

 
سمى، "لجنة تقانون جنائي مدون، ھناك وكالة إنفاذ القانون  لیس لدیھاعلى الرغم من أن المملكة العربیة السعودیة 

، بما في ذلك التقلیدیة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر العتقال واحتجاز األشخاص الذین ینتھكون تعالیم الوھابیة
 الجنسین.السلوك الجنسي المثلي والتعبیر المتنوع بین 

 
 

 االمتناعمستخدمي اإلنترنت في المملكة العربیة السعودیة  كلیجب على "،  2001وفقا لقرار مجلس الوزراء في عام 
. أي شئ یخالف مبدأ أساسي أو التشریعات، أو 1عن النشر أو الوصول إلى البیانات التي تحتوي على بعض ما یلي: 

 655التعدي على حرمة اإلسالم والشریعة اإلسالمیة في خیر، أو انتھاك اآلداب العامة ".
 

                                                                                                                                                 
at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/qatar/session_19_-_april_2014/a_hrc_27_15_e.pdf 
651 See: www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf 
652 Schmitt, Arno and Sofer, Jehoeda, Sexuality and Eroticism Among Males in Moslem Societies 
(Binghamton: Harrington Park Press, 1992) at 141. 
653 Report of the Working group on the Universal Periodic Review: Saudi Arabia, A/HRC/11/23, 9 February 
2009, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/saudi_arabia/session_4_-
_february_2009/ahrc1123saue.pdf 
654 Report of the Working group on the Universal Periodic Review: Saudi Arabia, A/HRC/25/3, 26 
December 2013, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/saudi_arabia/session_17_-
_october_2013/a_hrc_25_3_saudiarabia_e.pdf 
655 Source: www.al-bab.com/media/docs/saudi.htm 
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في  حفلتینالجنسیة في غارات على السلطات في المملكة العربیة السعودیة عدة أشخاص لالشتباه في المثلیة اعتقلت 
یقال إن طبیب في جدة ألقي القبض علیھ من قبل لجنة و657، 2016وفي مارس  2015.656مدینة جدة في یونیو عام 

 ه.امعنبعلى الرغم من انھ لم یكن على علم  658علم قوس قزح، ھاألمر بالمعروف والنھي لترفع
 

 استعراض إلغا العالمي
 والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟ھل یجب تجریم المثلیین 

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
35%   14%  20%   10%  22% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
28%   18%  20%   10%  24% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
32%    22%   46% 

 

                                                 
656 Source: www.ibtimes.com/gay-parties-raided-saudi-arabia-religious-police-arrest-several-people-
suspicion-1968038 
657 See: www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-man-arrested-for-flying-pretty-rainbow-
flag-unaware-it-symbolised-lgbt-pride-a6955886.html 
658 See: www.washingtonblade.com/2016/03/28/report-saudi-authorities-seek-death-penalty-for-coming-
out/ 
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 سنغافورا

 
  659المنقحة  2008طبعة ، ) 22الفصل (العقوبات قانون

 )للحیاء الخادشة األفعال(
 أن على أ377 المادة تنص

 شخص ومخل باآلداب، مع للحیاء خادش فعل أي خاص، أو عام مكان في سواء ، یرتكب ، الذكور من شخص أي" 
 من ھذا فعل أي ارتكاب تسھیل حاول أو ، معھ للحشمة مناف فعل أي الرتكاب ذكر آخر شخص ساعد أو ذكر، آخر

 یعاقب خاص، أو عام مكان في سواء الذكور، من آخر شخص مع أو نفسھ مع سواء آخر ذكر أي قبل من القبیل
 ."سنتین إلى تمتد قد بالسجن لمدة

 
 )الطبیعة نظام خالف المجامعة(        

 51 رقم ، 2007 لعام (المعدل) العقوبات قانون من إلغائھا تم "الطبیعة نظام خالف المجامعة" تجرم التي 377 المادة
  2008 شباط /فبرایر 1 في النفاذ حیز الذي دخل ،
 

 )للحیاء (األفعال الخادشة       294المادة 
 " كل من بقوم باألعمال التالیة بغرض إزعاج األخرین 

 ادش للحیاء في مكان عام أوخ) یقوم بفعل (أ
 (ب) یغني أغنیة خادشة للحیاء في أو بقرب مكان عام

 أشھر مع غرامة أو كلیھما." 3یعاقب بالحبس قد یصل إلى 
 

 354المادة 
إلنتھاك حرمة أو لمعرفتھ أنھ سینتھك حرمة ذلك الشخص یعاقب  تجاه شخص أخر " كل من یھین أو یستخدم القوة

 الصفع أو أثنین من العقوبات المذكورة."لمدة تصل إلى سنتین أو غرامة أو 
 

 التعلیق
 بأنّ  البالد، في قضائیة سلطة أعلى وھي السنغافوریة، اإلستئناف محكمة حكمت ، 2014 أكتوبر/األول تشرین في

 بعض تشیر بالتالي، .660المتنوعة الجندریة والھویات المیول ذوي من األفراد حقوق تنتھك ال أ  377المادة
علق مدون على  .الموضوع ھذا حول تحلیلھ أساس على للسجن المدونین أحد تعّرض إمكانیة إلى 661المصادر

وتم تأكید الحكم في كانون یورو  6000وتم الحكم علیھ بغرامة حوالي  662اإلنترنت أن القضاة تصرفوا بشكل منحاز
 2015.663األول 

 
ذكر كالیدوسكوب  664مشارك في حدیقة لونغ لیم بارك. 28000أكتر من  بینك دوت تجمھر حشد 2015في تموز 

الجنسي ولكن تم مقاضات المثلیات والمثلیین ومزدوجي التوجھ أ یتم استخدامھا بشكل نادر ل337ترست أن المادة 
665بشكل أكثر تكراراً. 294و المادة  354تطبیق المادة 

                                                 
659 Text of the law is available at: 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%221107d768-db70-488f-
9fbb-f5a12c9da49e%22%20Status%3Ainforce;rec=0 
660 See: http://76crimes.com/2014/10/29/singapore-court-rejects-appeal-of-anti-gay-law/ 
661 Lim Meng Suang and another v Attorney-General and another appeal and another matter 
[2014] SGCA 53, 28 October 2014, at para. 189, at: www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-
law/free-law/court-of-appeal-judgments/15754-lim-meng-suang-and-another-v-attorney-generaland-
another-appeal-and-another-matter-2014-sgca-53 
662 See: http://76crimes.com/2015/01/26/blogger-risks-jail-for-comments-on-singapore-anti-gay-law/ 
663 See, www.todayonline.com/singapore/apex-court-throws-out-alex-aus-appeal 
664 See, www.straitstimes.com/singapore/record-28000-gather-at-hong-lim-park-for-annual-pink-dot-rally 
665 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
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 سیریالنكا  

 
 

 )1995 للعام 22 رقم العقوبات قانون تعدیل قانون بموجب المعدلة بصیغتھ ( العقوبات قانون
 )666للطبیعة المخالفة الجرائم(        365المادة

 بالسجن یعاقب – الطبیعة نظام ل مخالف بشكل حیوان أو امرأة أو رجل مواقعة أو الجنسي بالجماع طوعا یقوم من "
 الجریمة كانت إذا إما مالیة، غرامة بدفع یعاقب أن ویجوز سنوات، لعشر تمتد قد لفترة دونھا أو األشغال مع سواء

 عاما، 16 من وأقل سنا منھ أصغر شخص مع عاما 18 ال عمره تخطى أو الرشد سن بالغ شخص خالل من مرتكبة
 وبالغرامة سنة عشرین على تزید وال سنوات، عشر عن تقل ال لمدة المشدد السجن بعقوبة الشخص ذلك فیعاقب
 قبل من واألذى لإلصابة تعرض الذي للشخص المحكمة قبل من یحدد مالي تعویض بدفع یؤمر أن أیضا ویجب

 .الجریمة مرتكب الشخص
 .المادة لھذه وفقا جریمة یعتبر ما وھو الجنسي الجماع أركان الكتمال كاف اإلیالج :التفسیر

 
 )الخادشة للحیاء بین األشخاصاألعمال (      أ 365المادة 

یقوم  أو ارتكاب في یشرع أو یحرض أو ارتكاب، في طرف یكون أو ، خاص أو عام مكان في یرتكب، شخص، أي"
 یكون آخر، شخص مع للحیاء والخادشة بالحشمة المخلة األفعال من فعل بأي للقیام شخص أي وتحریض بمساعدة

 الجریمة ارتكب وإذا العقوبتین من كل أو بغرامة، أو سنتین إلى تصل قد لمدة بالسجن یعاقب وعلیھ مرتكبا لجریمة،
 یعاقب العمر من سنة ( 16 ) عشرة السادسة دون شخص أي مع أو ضد العمر من عشر سن ثمانیة فوق شخص
 المبالغ تعویض بدفع یؤمر أن أیضا ویجب وبغرامة سنة 20 على تزید وال سنوات 10 عنتقل  ال لمدة المشدد بالسجن

 " .الشخص ھذا لحقت التي باإلصابات كان وفیمایتعلق ضده الجرائم وقعت للشخص الذي المحكمة تحددھا التي
 

 التعلیق
كان ھناك توصیتان ، 2012في االستعراض الدوري الشامل الدورة الثانیة لسریالنكا في نوفمبر تشرین الثاني عام 

سیكون  667.ھذه التوصیات" الدولة ت(األرجنتین وكندا). "الحظبشأن إلغاء التجریم في قانون العقوبات  فقط
 .2017االستعراض المقبل للدولة في ابریل نیسان عام 

 
صالح من الناحیة  من أنھ یعتبر القانون أساسا لیكون قانونا میتا (غیر منفذ على الرغم ،لكالیدوسكوب ترستوفقا 

ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري  زال موجھ ضد المثلیین والمثلیاتیاالبتزاز والعنف ال  أنالقانونیة)، على الرغم 
 .الھویة الجنسانیة

الدولة بخصوص قضایا التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة دولیاً قد تغیرت (مثالً  ذكر أیضاً أن اللھجة التي اعتمدتھا
لحقوق شركاء موظفي األمم المتحدة) األمر غیر المالحظ في إنتخاب رئیس أقل تعسفاً  عدم تأیید الرفض الروسي

 668باسخدام السلطة. 
 

  

                                                                                                                                                 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 46: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
666 Text of the law is available at: www1.umn.edu/humanrts/research/srilanka/statutes/Penal_Code.pdf. The 
1995 amendments broadened the law to be gender-neutral to apply to men and to women. 
667 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Sri Lanka, A/HRC/22/16, 18 December 
2012, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/sri_lanka/session_14_-
_october_2012/ahrc2216srilankae.pdf 
668 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 47: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 سوریا

669 
 

 1949670قانون العقوبات لعام 
 )على خالف الطبیعةامعة مج(     520المادة 

 سنوات." 3یعاقب علیھا بالحبس لمدة تصل إلى " أي مجامعة على خالف الطبیعة 
 

 (األخالق العامة)     517المادة 
بالحبس من ثالثة  208"یعاقب على التعرض لآلداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة األولى من المادة 

 671أشھر إلى ثالث سنوات.
 

 التعلیق:
ناقشت مجموعة موالح السوریة المعنیة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة أن 
مصطلح "مثلي" أو "لوطي" أو "التشبھ بالنساء" لم یتم ذكرھا في قانون العقوبات وبالتالي فإن المثلیة الجنسیة غیر 

 672مجرمة في القانون السوري.
كانت منظمة العفو الدولیة المنظمة الوحیدة التي  2011في عام في الدورة األولى من اإلستعراض الدوري الشامل 

حول ھذا الموضوع ولكن ھناك ذكر للتوجھ الجنسي  لم تقدم أي دولة توصیات 520.673قدمت إقتراحات بإلغاء المادة 
الدورة الثانیة لإلستعراض الدوري الشامل في تشرین  674.أو الھویة الجنسانیة في الوثائق الختامیة للدورة األولى

 .2016الثاني 
 

 
  

                                                 
669 See: www.care2.com/causes/things-are-getting-increasingly-desperate-for-gay-people-in-syria.html 
670 German Bundestag, Criminal law provisions on homosexuality and their application around the world, 
Printed Paper 16/3597, 28 November 2006 at 27, see: 
www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf; and: 
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243237 
671 Orginal Arabic 
672 See: http://mawaleh.net/2013/06/08/السوري-القانون-في-الجنسیة-المثلیة/comment-page-1/ 
673 See: www.upr-info.org/sites/default/files/document/syrian_arab_republic/session_12_-
_october_2011/ai-amnestyinternational-eng.pdf 
674 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Syria, A/HRC/19/11, 24 January 2012, 
at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/syrian_arab_republic/session_12_-
_october_2011/a.hrc.19.11syriae.pdf 
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 تركمانستان

 
 

 675 ) 1998ینایر/الثاني كانون من األول من إبتداءاً  نافذ ( 1997للعام الجنائي القانون
 األخالقیة الجرائم . 18 الفصل
 )المثلیة الممارسات(      : 135 المادة

 “ .سنتین إلى تصل قد مدة بالسجن الرجال، بین الجماع أي المثلیة، الممارسات تعاقب 1-
 للمساعدة، الضحیة حاجة إستغالل أو بالعنف، التھدید أو الجسدي، الطغیان تستخدم التي المثلیة الممارسات تعاقب 2-

 بالسجن
 .سنوات 6 و 3 بین تتراوح مدّة
 :حال وفي المادة، ھذه من 2 البند في إلیھ المشار الجرم إرتكاب حال في 3-

 واحدة؛ مّرة من أكثر المتكّرر اإلرتكاب -أ
 بالتواطؤ؛ األشخاص من العدید أو تواطؤ، دون من أشخاص 3 من أكثر قبل من اإلرتكاب -ب
 قاصر؛ ضد المتعّمد اإلرتكاب -ج
 جنسي؛ بمرض اإلصابة -د

 .سنوات 10 و 5 بین تتراوح مدة بالسجن الممارسة تعاقب
 حال وفي المادة، ھذه من 3 و 2 البندین في إلیھ اإلشارة تّمت كما الجرم، إرتكاب حال في 4-

 14 ال سن یتجاوز لم فرد ضد المتعّمد اإلرتكاب -أ ؛
 بالسیدا، بإصابتھ التسبّب أو جسیمة، صحیة بأضرار لھ التسبب أو إھماالً، الضحیة بمقتل التسبّب -ب

ً  20 و 10 بین تتراوح مدّة بالسجن الممارسة تعاقب  ”.عاما
 

 )طبیعي غیر بشكلٍ  جنسیة رغبات إشباع(      . 136 \الفصل
 حاجة إستغالل أو بالعنف، التھدید أو الجسدي، الطغیان باستخدام طبیعي غیر بشكلٍ  جنسیة رغبات إشباع إنّ  1-

 “ الضحیة
 .سنوات 6 و 3 بین تتراوح مدّة بالسجن للمساعدة،

 :حال وفي الجریمة، لنفس 2-
 واحدة؛ مّرة من أكثر المتكّرر اإلرتكاب -أ

 بالتواطؤ؛ األشخاص من العدید أو تواطؤ، دون من أشخاص 3 من أكثر قبل من اإلرتكاب -ب
 بالغ؛ بضرر التسبب -ج

 .سنوات 8 و 3 بین تتراوح مدة بالسجن الممارسة تعاقب
 قاصر، ضد اإلرتكاب حال وفي المادة، ھذه من 2 و 1 البندین في إلیھ اإلشارة تّمت كما الجرم، إرتكاب حال في 3-

 تعاقب
 ”.سنوات 10 و 5 بین تتراوح مدّة بالسجن الممارسة

 
 الجنسیة الممارسة على اإلكراه . 137 الفصل

 أو لإلبتزاز باللجوء ال، أم مثلیة كانت سواء جنسیة، طبیعة ذات الممارسات سائر أو الجنسیة العالقة على اإلكراه إن“
 إلى تصل قد اإلصالحیة األشغال من بمدّة تُعاقب التبعیة، من آخر نوع أي أو مخدّرة مواد أو أصول بتدمیر التھدید
 ”.سنتین إلى تصل قد مدّة بالسجن أو سنتین

 
 التعلیق

األفعال الجنسیة المثلیة بین الرجال أو السلوك المعتبر تعتبر المثلیة الجنسیة إضطراب عقلي في البلد ولھذا تستوجب 
. یطبق القانون التجریمي للتصرفات المثلیة بشكل إنتقائي بینما الیذكر القانون مثلي اإلیداع في مصح عقلي للعالج

 676السلوك المثلي األنثوي.

                                                 
675 Original text available is at: www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=249493 
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توصیتین (السوید  2008االستعراض الدوري الشامل في دیسمبر  األولى مندورة الرفضت تركمانستان في 

 ا في، دون تقدیم أي مبررات لھذا الرفض. مرة أخرى في استعراضھإلغاء التجریمالداعیتین إلى وجمھوریة التشیك) 
، رفضت توصیة سلوفینیا، التي تشیر إلى اآللیات الدولیة لحقوق اإلنسان: "إلغاء تجریم العالقات 2013أبریل 

 677نسان".الجنسیة بالتراضي بین البالغین من نفس الجنس، على النحو الموصى بھ من قبل لجنة حقوق اإل
 

 إنھ یجب أن الدولة الطرف"  2012ى تركمانستان في عام وقالت لجنة حقوق اإلنسان في مالحظاتھا الختامیة عل
بما یتفق مع العھد. ینبغي  القوانینتجریم العالقات الجنسیة بالتراضي بین البالغین من نفس الجنس من أجل جعل  إلغاء

لمثلیة الجنسیة وإرسال رسالة واضحة أنھ ال لوصم االجتماعي لضع حد لللدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الالزمة لو
 678". الھویة الجنسانیةیتسامح مع أي شكل من أشكال التمییز ضد األشخاص على أساس التوجھ أو 

 
 

  

                                                                                                                                                 
676 www.refugeelegalaidinformation.org/turkmenistan-lgbti-resources 
677 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Turkmenistan, A/HRC/24/3, 5 July 
2013, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/turkmenistan/session_16_-
_april_2013/ahrc243e.pdf 
678 Concluding Observations Human Rights Committee: Turkmenistan, CCPR/C/TKM/CO/1, 19 April 
2012 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/TKM/CO/1&L
ang=En 
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 اإلمارات العربیة المتحدة

 
 
 

  .679المتحدة العربیة اإلمارات في محظورة تعتبر الغیري الزواج إطار خارج جنسیة ممارسة أي إنّ 
 وذلك باإلغتصاب، یتعلّق ما في فقط اللواط ممارسة ، 1987 للعام اإلتحادي الجزائي القانون من 354 المادة تعاقب

 ً  International Gay and Lesbian Human Rights) ومنظمة الدولیة اإلنسان حقوق للجنة وفقا
ILGHRC)  -Commission إلى  1987العام قانون بنود من أي تتطرأ ال 680الدولیة العفو والمثلیات للمثلیین 

 الموضوع یحللون الخبراء بعض أنّ  غیر الجنس نفس من أفراد بین 681بالتراضي تتمّ  التي الجنسیة الممارسة موضوع
  .682مختلف بشكلٍ 
 أوالً، .المثلیة الجنسیة للممارسات اإلعدام عقوبة تطبیق تتیح الشریعة أنّ  األرض على العاملتان المنظمتان كلتا تتفق
 أشارت الدولیة العفو منظمة أن غیر .الزواج إطار خارج تتمّ  جنسیة ممارسة أي على تنطبق والتي الزنى، تھمة عبر
 أساس على تّمت إعدام حالة بأي علمٍ  على لیست فإنّھا اإلمارات، في اإلعدام عقوبة تطبیق إمكانیة من بالرغم أنّھ إلى

  .683بالتراضي مثلیة ممارسة
 

 التطّرق یتم لم جوانب أي مع بالتعامل الشریعة أحكام تطبیق الشرعیة للمحاكم یتیح 1996 للعام 3 القانون إنّ  ثانیاً،
 تّمت  الفئة ھذه ضمن بالتراضي تتمّ  التي المثلیة الجنسیة الممارسة إدراج باإلمكان .اإلتحادي الجزائي القانون في إلیھا

 إمارة في الجزائي القانون من  80المادة تجّرم :684المختلفة اإلمارات من عدد قوانین في اللواط ممارسة إلى اإلشارة
 إلى العقوبة تصل وقد ،”شخصین بین الطبیعیة غیر الجنسیة الممارسة“ (الدولة في المركزیة السلطة مقر ظبي أبو

 من  177المادة أّما.(685 مستقل ككیان ظبي أبو تشّكل قبل أي ،  1970العام القانون ھذا إقرار تمّ  )السجن في سنة 14
ُ  إقراره تم )دبي إمارة قانون   .686سنوات  10بالسجن اللواط ممارسة فتعاقب  ( 1970العام في أیضا

 
 التعلیق

استقبل دولة اإلمارات العربیة المتحدة توصیتین الدولة فیما یتعلق بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة في االستعراض 
الدوري الشامل لدورة الثانیة: "حمایة حقوق اإلنسان لجمیع األفراد، بما في ذلك األفراد المثلیین، واتخاذ الخطوات 

لحمایة للضحیة ویتم تحدید الجناة ومقاضاتھم" (الوالیات المتحدة المناسبة للمساعدة في ضمان توفیر وسائل ا
" الحظت" إال أنھااألمریكیة )، و "إلغاء تجریم العالقات الجنسیة بین أشخاص من نفس الجنس" (األرجنتین). 

 687علق في أي دورة حول ھذه القضایا.ا لم تعلى حد سواء، ویبدو أنھ التوصیتین
                                                 
679 See: Federal Law No (3) of 1987 on Issuance of the Penal Code, available at: https://www.icrc.org/ihl-
nat/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/e656047207c93f99c12576b2003ab8c1/$FILE/Penal%20Code.p
df. 
 (English), and: www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?LawID=2767&country=2 
680 See: Amnesty International “Love, hate and the law: decriminalizing homosexuality”, at 51, available at: 
https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/003/2008/en/ 
681 OutRight Action International, MENA region in correspondence with authors. 
682 German Bundestag, Criminal law provisions on homosexuality and their application around the world, 
Printed Paper 16/3597, 28 November 2006, at 29, see: 
www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf ; and Schmitt, Arno and Sofer, 
Jehoeda, Sexuality and Eroticism Among Males in Moslem Societies (Binghamton: Harrington Park Press, 
1992), at 144. 
683 See: Amnesty International, “Love, hate and the law: decriminalizing homosexuality” 
https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/003/2008/en/ 
684 See: http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=623 
685 See: http://fanack.com/ar/countries/uae/society-media-culture/society/gay-rights/ 
686 See: http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/52/images/7%20Ahkam.pdf 
687 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: United Arab Emirates, A/HRC/23/13, 
21 March 2013, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/united_arab_emirates/session_15_-
_january_2013/ahrc2313e.pdf 
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 استعراض إلغا العالمي

 یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟ھل 
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة

 بشدة
32%   13%  23%   8%  24% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   حد ماأرفض إلى   ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
25%   18%  24%   9%  24% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
38%    24%   38% 
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 أوزباكستان

 
  6881994لعام الجنائي القانون

 120 المادة
 تُعاقب العنف، إلستخدام اللجوء دون من آخر رجل مع الجنسیة رجل رغبة إشباع وتعریفھا الجنسیة، الممارسة إنّ " 

 ".سنوات 3 إلى تصل مدّة بالسجن
 689 (ال وجود لمواد قانونیة تجرم األفعال الجنسیة بین النساء.)

 
 التعلیق

، "الحظت" أوزبكستان (رفضت) دعوتین إلى 2013في االستعراض الدوري الشامل لدورة الثانیة في أواخر أبریل 
إلغاء تجریم العالقات الجنسیة المثلیة (ھولندا وأوروغواي)، واثنین آخرین إلى سن تشریعات عدم التمییز (أسبانیا 

یمنع "في المسائل المتعلقة بعدم تجریم المثلیة الجنسیة، واألرجنتین). وكان رد الدولة على ھذه الدعوات غامضاً: 
القانون الجنائي العالقات الجنسیة التي تتم بالتراضي بین الرجال، ولكن ھذا ال ینطبق على النساء. لیست ھناك خطط 

أوزبكستان سنة.  1000في المستقبل القریب إللغاء ھذا القانون الذي یعكس التقالید التي وضعت على مدى أكثر من 
مناقشة ھذا الموضوع في مجلس حقوق اإلنسان اإلسالمیة التي أعرب عنھا أثناء  في ھذا الصدد تشاطر موقف الدول

 .2018سیكون االستعراض الدوري الشامل المقبل أوزبكستان في ینایر كانون الثاني عام  690].88"[الفقرة 
 

دولة، لتتماشى اللختامیة على أوزبكستان. وقالت ان ، أصدرت لجنة حقوق اإلنسان مالحظاتھا ا2015في أغسطس 
الحمایة الكاملة من التمییز في انوني الذي یضمن، في جملة أمور، حتاج إلى تأمین اإلطار القتمع التزامات االتفاقیة، 

وینص على سبل انصاف فعالة في حاالت  التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةجمیع المجاالت، وبما في ذلك 
ھاكات. كما كرر توصیة سابقة فیما یتعلق ب "أي شكل من أشكال الوصم االجتماعي، خطاب الكراھیة والتمییز االنت

، وضمان "التحقیق ومقاضاة ومعاقبة ھذه األعمال العنیفة"، التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیةوالعنف" على أساس 
 120.691وإلغاء المادة 

 
  

                                                 
688 Text of the law is available at: www.legislationline.org/documents/id/8931 
689 Source of translation: www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf 
690 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Uzbekistan, A/HRC/24/7, 5 July2013, 
at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/uzbekistan/session_16_-_april_2013/ahrc247e.pdf 
691 Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of Uzbekistan, 
CCPR/C/UZB/CO/4, 17 August 2015, at paras. 6, 7, see: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/UZB/CO/4&L
ang=En 
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 الیمن

 
 

 692 1994.للعام العقوبات قانون
 264  المادة

 أو جلدة 001 بالجلد المتزّوجین غیر الرجال بین المثلیة تعاقَب .الشرج فتحة عبر بالولوج الرجال بین المثلیة تُعّرف" 
 "الموت حتى بالرجم فیعاقبون المتزّوجون الرجال أّما سنة، إلى تصل مدّة السجن

 
 268  المادة
 وتصمیم تصور سابق عن تتمّ  التي الممارسة تعاقَب .اإلحتكاك عبر الجنسي بالتحسیس النساء بین المثلیة تُعّرف

 مدّة بالسجن
 توحید إثر .سنوات 7 إلى تصل مدّة بالسجن الجانیة تعاقَب الممارسة على اإلكراه حال وفي سنوات؛ 3 إلى تصل

 یحدّد ( 12 رقم جمھوري مرسوم) 1994 للعام الیمني الجزائي القانون أصبح والجنوبي، الشمالي الیمن شطري
ُ  اإلعدام  بین للمثلیة عقوبة سنوات 7 و 3 بین تتراوح مدّة والسجن ( 264 المادة) الرجال بین للمثلیة عقوبة رجما
 693).النساء

 
 التعلیق

على جزء كبیر  لألقلیات الجنسیة والجنس منذ استیالء میلیشیا الحوثيبالنسبة أصبح الوضع في الیمن أسوأ تدریجیا 
 695.تم اإلبالغ عن العدید من حوادث قتل أشخاص مثلیین 2013.694في عام من البالد 

 
أي توصیات إلى الیمن في ما یخص  2014في االستعراض الدوري الشامل في ینایر  الثانیةدورة الكن ھناك في لم ی

 في التوجھ الجنسي إلى. في الواقع، یبدو أن لم یكن ھناك سوى إشارة عابرة واحدة توجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیةال
مایو  األولىلدورة لعكس االستعراض الدوري الشامل وعلى  696والتقدیمات األخرى. المجتمع المدني تقدیمات
سیكون االستعراض ختام االستعراض الدوري الشامل الثاني الیمن. م تكن ھناك بیانات شفویة قدمت في ل 2009،697

 .2018الدوري الشامل المقبل في الیمن في أكتوبر عام 
 

  

                                                 
692 692 Text of the law is available at: 
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83557/92354/F1549605860/YEM83557.pdf 
693 See: https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws14.pdf 
694 An article from August 2015, goes into some detail on the environment for LGBT people in Yemen, see: 
Ben Gladstone, ‘Will Yemen’s Gay Community Survive the Iran-Backed Militias Trying to Take Over?’, 
The Tower, August 2015, at: www.thetower.org/article/will-yemens-gay-community-survive-the-iran-
backed-militias-trying-to-take-over/ 
695 See, Erasing 76 Crimes, Four murders of gay men in Yemen, 16 September 2015, at: 
http://76crimes.com/2015/09/16/four-murders-of-gay-men-in-yemen/ 
696 696 See, Amnesty International, www.upr-info.org/sites/default/files/document/yemen/session_18_-
_january_2014/ai_upr18_yem_e_main.pdf 
697 See, ILGA-Europe’s and the Canadian HIV/AIDS Legal Network’s, joint statement, at: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/yemen/session_05_-_may_2009/ilga_yemen.pdf 
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 أمریكا الالتینیة
 والكاریبي
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 أنتیغوا وبربودا

 
 

  6989رقم القانون ( 1995لعام الجنسیة الجرائم قانون
 اللواطة

 :علي تنص والتي . 12 المادة
   لمدة بالسجن اإلدانة عند ویعاقب لجریمة مرتكبا یعتبر اللواط یرتكب الذي الشخص ) 1(

 قاصر؛ شخص ضد بالغ شخص قبل من ارتكبت إذا الحیاة، مدى (أ) 
 آخر؛ بالغ شخص ضد بالغ شخص قبل من ارتكبت إذا سنة، عشرة خمس لمدة (ب) 
 .قاصر ارتكبھا إذا سنوات، خمس لمدة (ج) 

 قبل من أو ذكر شخص مع ذكر شخص قبل من الشرج فتحة طریق عن المجامعة یعني "اللواط" القسم ھذا في ) 2(
 أنثى. مع ذكر شخص

 
 الخطیرة الفواحش

 یعتبر آخر شخص تجاه أو ضد للحشمة ومناف خطیر فعل یرتكب الذي الشخص (1 )"على وتنص . 15 المادة
 - لمدة بالسجن اإلدانة عند ویعاقب لجریمة مرتكبا

 العمر؛ من عاما عشر الستة سن دون أو قاصر مع أو ضد ارتكبت إذا سنوات، عشر لمدة (أ) 
 ذلك، من أكثر أو العمر من عاما 61 ال في شخص مع أو ضد ارتكبت إذا سنوات، خمس لمدة (ب) 

  بین خاص مكان في ارتكب یكون قد وخطیر للحشمة مناف فعل على ینطبق ال (1 ) البند ) 2(
 أو وزوجتھ، الزوج (أ)

 أكثر؛ أو العمر من عشر السادسة في منھم شخص كل واإلناث الذكور من شخص (ب) 
 كانت سواء) المجامعة عن یختلف كان وأن حتى ، فعل اي ھو "الخطیرة الفحشاء“ یشوبھ فعل أي ارتكاب )3(

 رغبة إشباع أو إثارة لغرض التناسلي الجھاز استخدام على ینطوي و شخص، قبل من (طبیعیة غیر أو طبیعیة
 ).جنسیة

 
 التعلیق

بالتوجھ ، تلقت الدولة ثماني توصیات تتعلق مباشرة 2011في أكتوبر  األولىفي االستعراض الدوري الشامل لدورة 
 699 .تجریم وتوعیة الجمھور بشأن التمییزال حول إلغاءستة كانوا رفضت "الحظت" : الجنسي و الھویة الجنسانیة

 
ھو مسجل في تقریر الفریق العامل، ما یلي: "كان ھناك  ، كمااألولىالرد النھائي لالستعراض الدوري الشامل لدورة 

ة. ومع ذلك، لم یكن لدیھا تفویض 700عاد ھ صامتقدر معین من القبول العام من السلوك المثلي، على الرغم من أن
 سیاسي فیما یتعلق بتغییر القانون، على الرغم من أن تطبیق تلك القوانین لم یكن سعى في الواقع. وستواصل الحكومة

 701جھودھا على التعلیم والمعلومات للتأكد من أن الرأي العام سیكون في وقت تعتمد المعاییر الدولیة ".
 

  

                                                 
698 Text of the law is available at: www.laws.gov.ag/acts/1995/a1995-9.pdf 
699 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Antigua and Barbuda, A/HRC/19/5, 14 
December 2011, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_12_-
_october_2011/a_hrc_19_5_antigua-and-barbuda_e.pdf 
700 Ibid, at para. 48. 
701 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 29: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 باربادوس

 
 

 (اللواط)    702154الفصل ،  1992لعام الجنسیة الجرائم قانون
 ".الحیاة مدى بالسجن اإلدانة عند ویعاقب لجریمة مرتكبا یعتبر اللواط یرتكب شخص أي"أن على وینص .9 البند

 الخطیرة الفحشاء
 ارتكاب على غیره یحرض أو آخر شخص ضد أو مع خطیر فعل أو للحشمة مناف فعل یرتكب الذي الشخص ) 1(

 ال في شخص ضد أو مع ارتكب وإذا لجریمة، مرتكبا یعتبر آخر شخص مع أو شخصھ مع الفعل ذلك 12 البند . "(
 عرضة فیكون عاما 16 ال العمر من یبلغ الفعل ارتكاب على حرض الذي الشخص كان إذا أو أكثر أو العمر من 16
 .سنوات 10 لمدة للسجن إدانتھ حالة

 ھذه تحت الطفل یحرض أو 16 سن دون طفل ضد أو مع خطیر أو للحشمة مناف فعل یرتكب الذي الشخص ) 2(
 .عاما 15 لمدة لمدة بالسجن اإلدانة عند ویعاقب لجریمة مرتكبا یعتبر آخر، شخص أومع معھ الفعل ھذا  لمثل السن

 كانت سواء) المجامعة عن یختلف كان وأن حتى ، فعل اي ھو "الخطیرة الفحشاء“ یشوبھ فعل أي ارتكاب ) 3(
  .جنسیة رغبة إشباع أو إثارة لغرض التناسلي الجھاز استخدام على وینطوي ، شخص قبل طبیعیة (من غیر أو طبیعیة

 
 التعلیق

توصیة من  13، تلقى بربادوس في الدورة الثانیة 2013الدوري الشامل في ینایر كانون الثاني عام االستعراض 
 5الدول فیما یتعلق بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة. قبلت بربادوس أربعة و "الحظ" تسعة. وقدمت ھولندا مستوى 

ضھا من خالل ضمان حریة التعبیر وتكوین (إجراءات فوریة) توصیة محددة للغایة بشأن الدعوة لقیادة لیتم عر
 الجمعیات للمدافعین عن حقوق اإلنسان، والمجتمعیة "تنظیم حوار"، في جملة أمور، قضایا المثلیین.

توصیات للقضاء على المعاملة التمییزیة على أساس التوجھ الجنسي، وقبلت أیضا الحمایة من العنف والتربیة على 
وغیرھا  إلغاء التجریملموظفي إنفاذ القانون. وقد رفضت  لتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةباحقوق اإلنسان فیما یتعلق 

 703عدم التمییز.المتعلقة ب من التوصیات
 

، ألنھ واوقال الوفد أنھ على الرغم من تجریم، " أن األشخاص الذین شاركوا في العالقات الجنسیة المثلیة لم یحاكم
لغاء وكانت اإلناجحة على مثل ھذه األفعال"، وأنھ "ال یوجد توافق" على یكون ھناك مقاضاة ال بدون شكوى 

ملتزمة بضمان حقوق جمیع  الدولة الحكومة "مترددة في الذھاب ضد رغبات الشعب". وقال في الجملة التالیة أن "[
 704األشخاص وحمایتھم من الضرر".

 
فیروس نقص المناعة البشریة موریس حول  مقال المحامي والناشط  Crimes 76، نشرت 2015في مایو 

بالتوجھ الجنسي توملینسون أن یقدم رؤیة ثاقبة في كیفیة تطویر الحوارات الوطنیة والمؤسسیة بشأن القضایا المتصلة 
 705في بربادوس، وكذلك وصفا لبعض المبادرات المؤسسیة األخیرة. والھویة الجنسانیة

 
  

                                                 
702 Text of the law is available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/lgbti2.pdf 
703 703 Report Group on the Universal Periodic Review: Barbados, A/HRC/23/11, 12 March 2013, at: 
www.upr-info.org/sites/default/files/document/barbados/session_15_-_january_2013/ahrc2311e.pdf 
704 Ibid, at paras. 21, 22. 
705 Maurice Tomlinson, ‘Will tourist-dependent Barbados risk staying anti-gay?’, Erasing 76 Crimes, 11 
May 2015, at: http://76crimes.com/2015/05/11/will-tourist-dependent-barbados-risk-staying-anti-gay/ 
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 بلیز

 
 706 )2000  منقحة طبعة (الجنائي القانون

 )للطبیعة المخالفة الجرائم(
 53 البند

 عشر لمدة للسجن عرضة یكون و حیوان أو شخص، أي مع الطبیعة نظام المجامعة مارس شخص كل "یعاقب
 ".سنوات

 
 التعلیق

 ”لبلیز العام النائب ضد أوروزكو كالب“ حالة .القسم ھذا دستوریة في طعن قد والناشطین والمحامین 2010 عام منذ
 تزال ال .الخاص القطاع في البالغین بین بالتراضي السلوك یجرم الذي بالقدر بلیز دستور ینتھك 53 المادة أن تقول

 2013.مایو األخیرة الجلسة أعقاب في الحكم تنتظر القضیة
 

 بلیز حكومة أشارت ، 2013 أكتوبر/األول تشرین في إبتدأ الذي الشامل الدوري اإلستعراض من الثانیة الدورة في
ً  ”اإلعتبار بعین أخذ”بال  منأفراد  بین الجنسیة الممارسات عن التجریم برفع إّما متعلّقة تلقتھا توصیة 14 على جوابا

 من توصیة منھا التجریم، لرفع مباشرة تدعوا التي التوصیات من عدداً  رفضت كما .707التمییز وعدم الجنس نفس
 والمثلیات المثلیین ضد التمییز بھدف لإلستخدام القابلة القوانین كافة إلصالح“ دعت التي األمریكیة المتحدة الوالیات
 بشكل الجسدي الجماع“ تحّظر التي ”للطبیعة المخالفة الجرائم“ أحكام ومنھا والمتحولین، (المزدوجین) والثنائیین

 708.للطبیعة مخالف
 

المساواة بین الجنسین صك قانوني أن الكنائس اإلنجیلیة كان السیاق المراجع الوفد إلى المیل الجنسي فیما یتعلق جدید 
، تم نشر السیاسة 2013وفي وقت سابق، مارس  709یعترضون بشدة بسبب إدراج التوجھ الجنسي والحقوق اإلنجابیة.

 710الجنسانیة الوطنیة المنقحة التي تحتوي على مرجع إلى التوجھ الجنسي تحت بذلك مبدأ "احترام التنوع".
 

المشتراة  2015وھذا یشمل األشخاص المثلیین، ھو موضوع دعوى  711سفر "الناس غیر مرغوب فیھ"،حظر على 
من قبل موریس توملینسون إلى محكمة العدل الكاریبیة (محكمة العدل الكاریبیة). منحت المحكمة إذنا خاصا 

امة وحریة التنقل، وعدم التمییز حیث أنھ سوف نعلن أن القانون ینتھك حقھ في الكر712توملینسون أن تبدأ اإلجراءات، 
، استضافت بلیز أول أنشطتھا 2015كما مواطنا في الجماعة الكاریبیة والسوق المشتركة (كاریكوم). في سبتمبر عام 

 الفخر لمدة أسبوع.
  

                                                 
706 Text of the law is available at: www.oas.org/juridico/mla/en/blz/en_blz-int-text-cc.pdf 
707 707 See: summary of the case, available at: 
www.humandignitytrust.org/pages/OUR%20WORK/Cases/Belize/. Latest update from September 2015 
and complete case history, at: www.u-rap.org/web2/index.php/2015-09-29-00-40-03/orozco-v-attorney-
general-of-belize/item/2-caleb-orozco-v-attorney-general-of-belize-and-others 
708 See: Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Belize, A/HRC/25/13, 11 
December,   2013, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/belize/session_17_-
_october_2013/a_hrc_25_13_belize_e.pdf 
709 Ibid, at para. 96. 
710 National Women’s Commission, The Revised National Gender Policy (Part 2), Updated Version 2013, 
March 2013, at: www.nationalwomenscommission.org/Publications/NGP_final.pdf 
711 Section 5.1.(e) of Belize’s Immigration Act includes, “any prostitute or homosexual or any person who 
may be living on or receiving or may have been living on or receiving the proceeds of prostitution or 
homosexual behavior” as prohibited immigrants. 
712 See: www.caribbeancourtofjustice.org/wp-content/uploads/2014/05/OA-001-002-of-2013-Tomlinson-v-
Belize-Trinidad-and-Tobago-Judgment-7-May14.pdf 
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 دومینیكا  

  
 

 713 8199 لعام الجنسیة الجرائم قانون
 )للحیاء الخادشة األفعال(       . 14 البند

 لجریمة مرتكبا یعتبر آخر شخص مع بالحشمة والمخلة للحیاء الخادشة األفعال من فعال یرتكب شخص أي ) 1(
 .سنوات خمس لمدة بالسجن إدانتھ  عند وعرضة

 بالغة، وأنثى بالغ ذكر شخص بین خاص مكان في ارتكبت إذا الشدیدة الفاحشة فعل على ینطبق ال (1 ) البند ) 2(
 .الرشد سن فوق وكالھما بالتراضي حدث  قد ویكون

 )2(  الفرعیة الفقرة تفسیر ) 3(
 و عام، مكان في ارتكب إذا خاص مكان في ارتكب للحیاء، والخادس بالحشمة المخل الفعل یعتبر ال (أ) 

 -إذا الفعل ھذا مثل الرتكاب اآلخر الطرف موافقة على یحصل لم الشخص یعتبر (ب) 
 الطرف خداع طریق عن علیھا حصل أو الجسدي األذى من الخوف أو التھدید أو بالقوة الموافقة انتزعت - أوال 

 .الجاني قبل من للحشمة المنافي الفعل طبیعة حقیقة وتزییف اآلخر
 مادة أي اآلخر الطرف إعطاء أو المخدرات، تعاطي طریق عن اآلخر الطرف موافقة على الحصول تم إذا - ثانیا

 الوعي عن متغیب أو ثمل لجعلھ
 أو ،

 من یعاني الشخص بأن لالعتقاد وجیھ سبب لدیھ أو علم على الفعل في اآلخر الطرف أو الشخص كان إذا - ثالثا
 .عقلي اضطراب

 " .جنسیة رغبة إشباع أو إثارة لغرض التناسلي الجھاز استخدام على ینطوي و شخص، قبل من ، (طبیعیة غیر
 

 (اللواط)     :على وتنص باللواط المتعلقة 16 المادة
 ل بالسجن إدانتھ عند وعرضة لجریمة مرتكبا یعتبر اللواط یرتكب الذي الشخص )1(

 قاصر؛ ضد أو مع بالغ شخص قبل من ارتكبت إذا عاما، وعشرین خمسة (أ) 
 أو آخر، بالغ شخص مع بالغ شخص قبل من اقترفت إذا سنوات عشر (ب) 
 قاصر؛ ارتكبھا إذا سنوات، خمس (ج) 

 األمر ذلك أن رأت ،إذا العالج لتلقي النفسیة لألمراض مستشفى إلى المدان الشخص بإحالة تأمر أن للمحكمة ویجوز
 .مناسب

 مرتكبا یعتبر اللواط ارتكاب بقصد اعتداء بارتكاب مذنبا یكون أو اللواط، جریمة ارتكاب یحاول شخص أي ) 2(
 لألمراض مستشفى إلى المدان الشخص بإحالة تأمر أن للمحكمة ویجوز سنوات، أربع لمدة بالسجن ویعاقب  لجریمة
 .مناسب األمر ذلك أن رأت ،إذا العالج لتلقي النفسیة

 قبل من أو ذكر شخص مع ذكر شخص قبل من الشرج فتحة طریق عن المجامعة یعني "اللواط" القسم ھذا في ) 3(
 " .أنثى مع ذكر شخص

 
 التعلیق

رفضت حكومة دومینیكا توصیات االستعراض الدوري الشامل إللغاء المواد المذكورة أعاله في االستعراض الدوري 
، ورفضت أیضا سلسلة من التوصیات لمعالجة التمییز فیما 2010(سبعة توصیات) في عام  األولى دورةالالشامل 

یتعلق بفیروس نقص المناعة البشریة، واالنخراط في التدریب مع القضاء و قوات األمن، وتوظیف مبادئ یوغیاكارتا 
أن ھناك "عنصرا معینا من دومینیكا أن القانون "تمییزي" و تلتوجیھ ھذا العمل. في ردودھا على توصیة اعترف

                                                 
713 Text of the law is available at: www.dominica.gov.dm/laws/1998/act1-1998.pdf 

http://www.ilga.org/
http://www.dominica.gov.dm/laws/1998/act1-1998.pdf


2016تموز  –یونیو  –رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة   
 www.ilga.org - إلغا 

 

شاملة  2003وقالت ایضا ان استراتیجیة فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز في عام  714التمییز في المجتمع".
 715"بغض النظر ... اإلقناع الجنسي".

 
تعزیز لتجریم ولغاء اتوصیة قویة إل 12 2014مایو  في اإلستعراض الدوري الشامل الدورة الثانیة دومینیكاتلقت ال

المتعلق بالتوجھ الجنسي والھویة السكان المثلیین. وكان الرد الوحید بأحكام مكافحة التمییز داخل البلد فیما یتعلق 
ال تمیز على أساس المیول الجنسیة. لم یعط أي عنوان  2003تأكیدا بأن استراتیجیة مكافحة اإلیدز في عام  الجنسانیة

دمت في الحوار التفاعلي حول واجبات دومینیكا في ما یخص حمایة المدافعین آخر ألربعة تعلیقات قویة جدا التي ق
 716.بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةعن حقوق اإلنسان القیام بأعمال ذات الصلة 

 
أن المناخ اإلعالمي في دومینیكا لیس معادیا بشكل خاص، وربما یرجع ذلك إلى ذكرت تقاریر كالیدوسكوب ترست 

 717.بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةفة عن الجماعات والقضایا ذات الصلة نقص في المعر
 
 

  

                                                 
714 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Dominica, A/HRC/13/12, 4 January 
2010, at para. 33, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/dominica/session_06_-
_november_2009/a_hrc_13_12_dominica_e.pdf 
715 Ibid, at para. 20. 
716 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Dominica, A/HRC/27/9, 26 June 2014, 
at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/dominica/session_19_-_april_2014/a_hrc_27_9_e.pdf 
717 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 34: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 غرینادا

 
 

 718  1990عام حتى المعدلة بصیغتھ الجنائي القانون
 شخص أي كان إذا أو الطبیعة، خالف مجامعة بارتكاب مذنبین شخصین أي كان إذا" على وتنص . 134 المادة

 ."سنوات عشر لمدة للسجن عرضة الشخص ذلك فیكون حیوان، أي مع الطبیعة خالف للمجامعة مرتكبا
 

 التعلیق
تجریم  إللغاء، تلقت غرینادا خمس توصیات تدعو 2010في الدورة األولى لالستعراض الدوري الشامل في مایو 

العالقات الجنسیة المثلیة، وكلھا رفضت. ومع ذلك، فإنھ لم یالحظ أن القانون الحالي "یمكن أن ینظر إلیھا على أنھا 
تمییزیة"، ومع مرور الوقت "تزاید التسامح على جزء من الشعب من شأنھ أن یساعد في معالجة ھذه القضیة"، 

ء. وقد لوحظ عدم وجود أي تمییز في تقدیم الخدمات الصحیة والذي یجب أن یكون التداول من قبل مجلس الوزرا
 719وغیرھا من الخدمات في ھذا الصدد.

 
وكانت الدولة قد  720غرینادا.ل الدورة الثانیة، واختتم االستعراض الدوري الشامل 2015في ینایر كانون الثاني عام 

ولكن أیضا عدم التمییز 721تجریم،  إلغاء بشأن ا، ومعظمھمبالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة توصیة تتعلق 16تلقت 
( 'الحظ')، وفي الحوار التفاعلي، أوضحت  ھاكل ھافي الخدمات وحمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان المثلیین. ورفضت

. االستعراض الدوري الشامل یةحكام الدستوراألالدولة أنھ تم النظر في التمییز ضد المثلیین والمثلیات في سیاق 
 2019.722ل غرینادا في أكتوبر المقب

 
  

                                                 
718 Text of the law is available at: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_criminal_code.PDF 
719 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, A/HRC/15/12, 16 June 2010, at para. 
26, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/grenada/session_08_-
_may_2010/a_hrc_15_12_e.pdf 
720 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, A/HRC/29/14, 9 April 2015, at para. 
35, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/grenada/session_21_-
_january_2015/a_hrc_29_14_e.pdf 
721 See, http://groundationgrenada.com/2015/09/23/oecs-discuss-litigation-advocacy-strategy-on-lgbt-
discrimination/ 
722 722 See, http://repeatingislands.com/2015/10/18/grenada-at-the-inter-american-commission-on-human-
rights/ 
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 غویانا

 
  )723الخادشة للحیاء الجرائم(      قانون-الجنائي لقانون
 :الذكور من شخص مع للحشمة ومخلة للحیاء خادشة أفعال أي ارتكاب - 352 المادة

 یقوم أو ارتكاب في یشرع أو یحرض أو ارتكاب، في طرف یكون أو ، خاص أو عام مكان في یرتكب، شخص، أي
 یكون آخر، شخص مع للحیاء والخادشة بالحشمة المخلة األفعال من فعل بأي للقیام شخص أي وتحریض بمساعدة

 " .عامین لمدة بالسجن ویعاقب جنحة مرتكبا
 

 :أن على وتنص :للطبیعة مخالفة جرائم ارتكاب في الشروع : 353 المادة
 - من كل"

 أو اللواط، ارتكاب في یشرع (ا)
 أو اللواط، ارتكاب آخربقصد شخص على الجنسي باالعتداء یقوم شخص أي (ب)
 آخر ذكر أي على الجنسي باالعتداء یقوم الذكور، من یكون أن (ج)

 " .سنوات عشر لمدة للسجن وعرضة من جنایة مرتكبا یكون
 

 (اللواط)    :باللواط المتعلقة 354 المادة
 مدى بالسجن ویعاقب جنایة بارتكاب مذنبا یكون آخر، حي كائن أي مع أو إنسان مع إما اللواط، یرتكب من كل“

 ".الحیاة
 

 التعلیق
التوجھ وتشمل  إللغاء التجریم،سبع توصیات 2010مایو  األولىفي االستعراض الدوري الشامل لدورة تلقى غیانا 

الدولة: "التغییرات في القوانین تتطلب مشاورات واسعة النطاق  ردتكأساس لعدم التمییز.  الجنسي والھویة الجنسانیة
الحكومة لتشمل عبارة "التوجھ الجنسي" في شرط عدم التمییز  ي موقف من جانب الجماھیر. قد حاولتوتغییر كبیر ف
 724ذعر على نطاق واسع واالحتجاج ". األمر الذب سببفي الدستور 

 
 منھم، قبلت 2015في ینایر كانون الثاني عام  الثانیةوري الشامل لدورة توصیة في االستعراض الد 17غیانا  تلقت
حكام عدم التمییز ألوالمالحقة القضائیة لجرائم الكراھیة، ومزید من المراجعة ة: تعزیز الحمایة، حمایة قویة ثالث

 725 توصیة أخرى. 14ورفضت "الحظت"  بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالتشریعیة المتعلقة 
 

رئیس الوزراء جرانجر انھ "مستعد  قول، 2016في ینایر كانون الثاني عام  Crimes 76تقریروكما ورد في 
، أشار إلى أن حكومتھ لن 2015الحترام حقوق أي شخص بالغ في أي ممارسة ال تضر اآلخرین". سابقا في عام 

 726التي تقوض حقوق اإلنسان. التعالیم الدینیة تسمح بفرض
  

                                                 
723 Text of the law is available at: www.oas.org/juridico/MLA/en/guy/en_guy-int-text-cl_act.pdf 
724 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Guyana, A/HRC/15/14, 21 June 2010, 
at para. 17, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/guyana/session_8_-
_may_2010/ahrc1514e.pdf 
725 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Guyana, A/HRC/29/16, 13 April 2015, 
at paras. 13, 14, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/guyana/session_21_-
_january_2015/a_hrc_29_16_e.pdf 
726 Colin Stewart, ‘Guyana president takes aim at his nation’s anti-gay law’, Erasing 76 Crimes, 7 January 
2016, at: http://76crimes.com/2016/01/07/guyana-president-takes-aim-at-his-nations-anti-gay-law/ 
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 جامایكا

 
 

  727األشخاص ضد المرتكبة الجرائم قانون
 :على وتنص للطبیعة المخالفة بالجرائم المتعلقة 76 المادة

 أي أو انسان مع سواء الشرج)، فتحة طریق عن أو (المجامعة البغیضة اللواط جریمة بارتكاب یدان من كل یعاقب"
 ".سنوات عشر على تزید ال لمدة الشاقة األشغال مع بالسجن حیوان،

 
 :على (الشروع) وتنص 77المادة 

 ارتكاب بقصد اعتداء أي بارتكاب مذنبا یكون أو الذكر، سالفة النكراء الجریمة ارتكاب في بالشروع یقوم من كل"
 عرضة یكون إدانتھ وعند لجنحة، مرتكبا یكون آخر، ذكر شخص على جنسي اعتداء أي یرتكب أو الفعل، نفس

 ”.الشاقة األشغال بدون أو مع سنوات، سبع على تزید ال لمدة للسجن
 

 المجامعة) أو العرض ھتك على (الدلیل 78المادة 
 إثبات ویكفي المجامعة إثبات الضروري من یكون قد القانون، ھذا علیھا یعاقب لجریمة محاكمة تجري كلما"

 .فقط االختراق أو اإلیالج حدوث إثبات طریق عن المجامعة
 

 الحشمة) على (االعتداء 79المادة 
 یقوم أو ارتكاب في یشرع أو یحرض أو ارتكاب، في طرف یكون أو ، خاص أو عام مكان في یرتكب، شخص، أي

 یكون آخر، شخص مع للحیاء والخادشة بالحشمة المخلة األفعال من فعل بأي للقیام شخص أي وتحریض بمساعدة
 األشغال بدون أو مع سنتین، عن تزید ال لمدة للسجن عرضة یكون المحكمة لتقدیر وفقا إدانتھ وعند جنحة، مرتكبا
 .الشاقة

 
 التعلیق

في االستعراض  حول المثلیینتوفیر تدریب مناسب لوكاالت إنفاذ القانون التوصیة الوحیدة التي قبلتھا جامایكا ھي 
لتجریم وعدم إللغاء ادعوات  -توصیة أخرى  11. وقد رفضت 2010في أكتوبر  األولىالدوري الشامل لدورة 

التمییز وحمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان المثلیین. وسجل الفریق العامل استجابة الدولة في تقریرھا النھائي: 
ییر المعا التي ترفضھاحساسیة في المجتمع الجامایكي، القضایا ال"أكدت جامایكا أن مسألة المثلیة كانت واحدة من 

الذكور من قبل الغالبیة بین مثلي الالمعاییر الدینیة واألخالقیة رفضا للسلوك  اعلیھتقوم  الثقافیة والقیم واألساس التي
 728العظمى من جامایكا. وأن الحكومة ملتزمة بضمان أن جمیع المواطنین یتمتعون بالحمایة من العنف ".

 
ثالثة: كلھا  منھمقبلت توصیة من الدول،  18 الثانیة، تلقى جامایكا في دورة 2015مایو  االستعراض الدورس الشامل

أعمال العنف ضد المثلیین والمثلیات وتلك التي تدافع عن حقوقھم.  فيالتحقیق والمالحقة القضائیة  حولكانت 
 729.حول إلغاء التجریمالتوصیات ت" ، أو "الحظتورفض

 

                                                 
727 Text of the law is available at: 
www.vertic.org/media/National%20Legislation/Jamaica/JM_Offences_against_the_Person_Act.pdf 
728 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Jamaica, A/HRC/16/14, 4 January 
2011, at para. 32, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/jamaica/session_9_-
_november_2010/ahrc1614jamaicae.pdf 
729 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Jamaica, A/HRC/30/15, 20 July 2015, 
at para. 35, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/jamaica/session_22_-
_may_2015/a_hrc_30_15_en.pdf 
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ً  الوضع االجتماعي والسیاسي في جامایكا یعتبر مع أول أسبوع فخر في البالد،  2015ولكن تحقق تقدم في عام  تحدیا
المثلیین في المدارس، وتدریب العاملین في مجال الرعایة الصحیة. ومع ذلك، ورھاب البلطجة  عنوإنتاج مواد 

 730م مستویات عالیة جدا من العنف وسوء المعاملة.یقدتتواصل المنظمات غیر الحكومیة 
 

 استعراض إلغا العالمي
 یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟ ھل

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
14%   6%  32%   9%  38% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   حد ماأرفض إلى   ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
16%   13%  45%   7%  19% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
70%    15%   14% 

 
  

                                                 
730 See, Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 36: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 سانت كیتس ونیفیس

 
 
 

  .731الشخص قانون ضد الجرائم
 لممارسة اإلدانة عند الشاقة، األشغال بدون أو مع سنوات، عشر إلى تصل لمدة بالسجن تقضي المنقحة القوانین
 أربع إلى تصل بنسبة ویعاقب ”اللواطة“ محاولة ”.اللواطة من النكراء الجریمة“ بأنھا وصفت الشرجي، الجنس
 األخیر، ھذا ”.الذكور من شخص أي على العرض ھتك أي “ھي كما ،732بدونھا أو الشاقة األشغال مع سجنا، سنوات

 مثلي مسبقا أنھا على إلیھا ینظر سلوك أي یشمل ذلك أن یحتمل .التعسفي للتفسیر یخضع محددة، وسیلة أي في وھو
  .الجنس

 
 التعلیق

 2011في ینایر  األولىتجریم وعدم التمییز في االستعراض الدوري الشامل لدورة إلغاء بشأن  توصیات تلقت ثماني
 الذكور الذین یمارسون الجنس مع ذكورفیما یخص أن الدولة تحمي األفراد، الحظ وفد الدولة ولكن رفضتھا جمیعھا

المثلیین والمثلیات ومزدوجي  الناسفإن  ھ على الرغم من وجود تشریع یجرمفیروس نقص المناعة البشریة، وأن
 ھا الجمیع في "مجتمع متسامح" وھذهیتمتعون بنفس الحریات التي یتمتع ب التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة

تقاریر حول العنف وال عالمیة، ھي أحكام ھو سانت كیتس ونیفیس. وأكدت أیضا األحكام المتصلة بمكافحة التمییز 
 733ضد المثلیین والمثلیات أو االستبعاد من العمل.

 
حصل الدولة أیضا ثماني توصیات بشأن  2015،734في عام  الدورة الثانیةفي دورة االستعراض الدوري الشامل 

من غیر المعروف ما الذي سیتم قبول أو ھذا التقریر تجریم وعدم التمییز. في وقت كتابة إلغاء الھا: القضایا نفس
ومع ذلك، في وقت الحق في قسم الحوار التفاعلي لالستعراض الدوري الشامل في سیاق التربیة الجنسیة،  735رفض.

 736". انیةوالھویة الجنس الجنسي "قضایا التوجھ حولأدلى وفد إشارة إلى اكتساب فھم أكبر 
  

                                                 
731 Immigration and Refugee Board of Canada, Saint Kitts and Nevis: The situation of homosexuals; state 
protection and availability of support groups, 26 June 2008, KNA102823.E, available at: 
www.unhcr.org/refworld/docid/49b92b2614.html 
732 See: Saint Kitts-Nevis-Anguilla. & Lewis, P. C The Revised Laws of St. Christopher, Nevis and 
Anguilla: Prepared under the authority of the Revised edition of the laws ordinance, 1959 (London: 1964). 
See: also, Reding, A.  Sexual orientation and human rights in the Americas (New York: World Policy 
Institute, 2003), available at: www.worldpolicy.org/sites/default/files/uploaded/image/WPR-2003-
Sexual%20Orientation%20and%20Human%20Rights%20in%20the%20Americas.pdf 
733 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review; St Kitts and Nevis, A/HRC/31/16, 20 
November 2015, Unedited Version, at para. 16, see: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_16.pdf 
734 Ibid, at para. 16 
735. Ibid, at para. 87. 
736 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 37: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 سانت لوسیا

 
 
 

  7372005الثاني كانون/ینایر  1من اعتبارا المفعول ساري  ( 2004لعام  9رقم الجنائي، القانون
 والفجور) (الفسق      للحیاء  الخادشة األفعال
 بالحشمة، مخل أو للحیاء الخادشة األفعال من فعل وأي الفجور یرتكب شخص أي " (1 ) أن على وتنص 132 المادة

 تكون بالفعل التلبس عند أو سنوات عشر لمدة بالسجن اإلدانة عند عرضة ویكون جریمة یرتكب آخر شخص مع
 .سنوات خمس العقوبة

 بالغة، وأنثى بالغ ذكر شخص بین خاص مكان في ارتكبت إذا الشدیدة الفاحشة فعل على ینطبق ال (1 ) البند) 2(
 .الرشد سن فوق وكالھما بالتراضي حدث قد ویكون

 2  الفرعیة الفقرة تفسیر ) 3(
 و عام، مكان في ارتكب إذا خاص مكان في ارتكب للحیاء، والخادس بالحشمة المخل الفعل یعتبر ال (أ)

 -إذا الفعل ھذا مثل الرتكاب اآلخر الطرف موافقة على یحصل لم الشخص یعتبر (ب) 
 اآلخر الطرف خداع طریق عن علیھا حصل أو الجسدي األذى من الخوف أو التھدید أو بالقوة الموافقة انتزعت: أوال

 .الجاني قبل من للحشمة المنافي الفعل طبیعة حقیقة وتزییف
 مادة أي اآلخر الطرف إعطاء أو المخدرات، تعاطي طریق عن اآلخر الطرف موافقة على الحصول تم إذا :ثانیا

 الوعي عن متغیب أو ثمل لجعلھ
 أو ،

 من یعاني الشخص بأن لالعتقاد وجیھ سبب لدیھ أو علم على الفعل في اآلخر الطرف أو الشخص كان إذا :ثالثا
 .عقلي اضطراب

 كانت سواء) المجامعة عن یختلف كان وأن حتى ، فعل أي ارتكاب ھو للحیاء الخادش الفعل فأن القسم ھذا في ) 4(
 رغبة إشباع أو إثارة لغرض التناسلي الجھاز استخدام على ینطوي و شخص، قبل من ، (طبیعیة غیر أو طبیعیة
 " .جنسیة

 
 )اللواطة(

 -ل بالسجن إدانتھ عند وعرضة لجریمة مرتكبا یعتبر اللواط یرتكب الذي الشخص (1 )" :على وتنص 133 المادة
 اآلخر؛ الشخص موافقة ودون باإلكراه ارتكبت إذا الحیاة، مدى (أ)

 .أخرى حالة أي في سنوات، عشر (ب)
 مرتكبا اللواط، ارتكاب بقصد آخر شخص ضد الجنسي االعتداء یرتكب أو اللواط، ارتكاب یحاول شخص أي ) 2(

 .سنوات خمس لمدة بالسجن ویعاقب  لجریمة
 ."آخر ذكر شخص مع ذكر شخص قبل من الشرج فتحة طریق عن المجامعة یعني "اللواط" القسم ھذا في ) 3(
 

 التعلیق
، تلقت سانت لوسیا ثماني توصیات. 2011في دورة األولى لالستعراض الدوري الشامل في ینایر كانون الثاني عام 

قبلت اثنین وكالھما حوا التحقیق وحمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان ذات الصلة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة 
تعلیق مثیرة بإطالق قام الوفد  .سانت لوسیافي لجمیع اشمل بدأ یمالمعنیة. وبعد أن أكد أن عدم التمییز في الدستور 

 من من قبلبھا وحكم ت التي مبادئاللالھتمام خالل الحوار التفاعلي لھا: "األمور المتعلقة كیف یتفاعل المجتمع، ما 
المجتمع.  تكشف عن وجود حاجة للدعوة والتغیرات في موقف قطاعات معینة منلستتطور في المستقبل بشكل واضح 

                                                 
737 Text of the law is available at: www.rslpf.com/site/criminal%20code%202004.pdf 
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كون دور الحكومة، أو ما إذا كان ینبغي القیام بھ من قبل تإذا كانت ھذه الدعوة یجب أن  738ویبقى السؤال، ومع ذلك،
 739أولئك الذین یعتقدون انھم یتعرضون للتمییز ". 

  
، 2015في نوفمبر تشرین الثاني عام  الدورة الثانیةالتي تقدم لھا في االستعراض الدوري الشامل  13تبعا لتوصیاتھا 

لتصدي للتمییز على أساس التوجھ الجنسي، كما اقترحت لجنة لسن تشریعات تأخذ بعین اإلعتبار كشفت الدولة بأنھا "
ال و بعد ذلك أن الدستور یحمي المثلیین والمثلیات ت). وذكر2006اإلصالح الدستوري (الرجوع لقانون العمل لعام 

 740لتماس اإلنصاف القضائي.لألفراد على امانع یوجد 
  

                                                 
738 Report of the Working group on the Universal Periodic Review: St Lucia, A/HRC/17/6, 11 March 2011, 
at para. 65, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_lucia/session_10_-
_january_2011/a_hrc_17_6_saint_lucia_e.pdf 
739 See website for United and Strong, at: https://unitedandstrongstlucia.wordpress.com 
740 Report of the Working group on the Universal Periodic Review: St Lucia, A/HRC/31/10, 15 December 
2015, at paras. 18, 19, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_lucia/session_23_-
_november_2015/a_hrc_31_10_e.pdf 
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 سانت فینسنت وجزر غرینادین

 
 741 1990طبعة  الجنائي، القانون
 :على وتنص 146  المادة

 - شخص أي"
 آخر؛ شخص أي مع اللواط یرتكب (أ) 

 أو حیوان، مع اللواط یرتكب (ب) 
 معھا؛ أو معھ اللواط الرتكاب شخص ألي یسمح (ج) 
 " .سنوات عشر لمدة بالسجن ویعاقب لجریمة مرتكبا یعتبر

 
 :على وتنص 148  المادة

 شخص مع بالحشمة، والمخلة للحیاء الخادشة األفعال من فعل یرتكب خاص، أو عام مكان في سواء شخص، أي“
 أو معھ للحیاء خادش فعل ارتكاب على نفسھ الجنس من آخر شخص یحرض أو یشرع أو نفسھ، الجنس من آخر

 "سنوات خمس لمدة بالسجن ویعاقب جریمة ارتكب یكون معھا،
 

 التعلیق
توصیة لرفع القوانین والممارسات  11 2011رفضت الدولة في االستعراض الدوري الشامل لدورة األولى مایو 

 2008.742بما یتماشى مع التوصیات الختامیة للجنة حقوق اإلنسان في عام  146التمییزیة، بما في ذلك إلغاء المادة 
مایو  فيمراجعة المقبل للدولة ال. ولیس ھناك مطالب إللغائھأن التشریع الحالي كان مدعوما من المجتمع  تورد

2016. 
 

بیئة االجتماعیة والسیاسیة تبدو آخذة في التحسن تدریجیا، ومناقشات حول ال كالیدوسكوب ترست أن تقریرویوضح 
لجنة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة الحظت ال 743ما یعوق المواطنة الكاملة في بیئة تمییزیة.

، وأوصت أن 2015(سیداو) أن المرأة في العالقات الجنسیة المثلیة لیست مشمولة في قانون العنف األسري عام 
 744تصحح ھذا االستبعاد.

  

                                                 
741 See: Immigration and Refugee Board of Canada, Saint Vincent and the Grenadines: Sections of the 
criminal code that outline provisions for bodily harm and assault causing bodily harm, 11 September 
2007, VCT102596.E, available at: www.refworld.org/docid/47d654822.html 
742 See: Human Rights Committee, Concluding Observations: Saint Vincent and the Grenadines, 
CCPR/C/VCT/CO/2, 24 April 2008, at para. 8, see: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/VCT/CO/2&L
ang=En 
743 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 38: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
744 CEDAW, Concluding observations on the combined fourth to eighth periodic reports of Saint Vincent 
and the Grenadines, CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 July 2015 at para. 20(c), see: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fVCT
%2fCO%2f4-8&Lang=en 
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 ترینیداد وتوباغو
745  

 
  7462000موحدة نسخة ،  1986لعام الجنسیة الجرائم قانون
 13البند 

  -لمدة بالسجن اإلدانة عند ویعاقب لجریمة مرتكبا یعتبر اللواط یرتكب الذي الشخص ) 1(
 قاصر، شخص مع بالغ شخص قبل من ارتكبت إذا الحیاة، مدى (أ) 

 آخر، بالغ شخص مع بالغ شخص قبل من ارتكبت إذا عاما؛ وعشرین خمسة (ب) 
 قاصر قبل من ارتكبت إذا سنوات، خمس لمدة (ج) 

 قبل من أو ذكر شخص مع ذكر شخص قبل من الشرج فتحة طریق عن المجامعة یعني "اللواط" القسم ھذا في ) 2(
  ذكر شخص

 .أنثى مع
 

 16البند 
  اإلدانة عند ویعاقب لجریمة مرتكبا یعتبر آخر شخص ضد أو مع للحشمة مناف فعل یرتكب الذي الشخص ) 1(

 -لمدة بالسجن
 وبالسجن األولى جریمة الرتكابھ سنوات عشر لمدة عاما عشر الستة سن دون أو قاصر ضد أو مع ارتكبت إذا (أ)

 االحقة؛ للجرائم سنة عشرة خمس لمدة
 .سنوات خمس لمدة أكثر أو العمر من عاما عشر ستة یبلغ شخص (اإلكراه طریق عن) ضد أو مع ارتكبت إذا (ب) 

 ( بین خاص مكان في ترتكب قد التي للحیاء الخادشة األفعال على ینطبق ال (1 ) البند ) 2(
 أو وزوجتھ، الزوج (أ)

 ارتكاب على موافق وكالھما أكثر، أو العمر من عشر السادسة في منھم وكل األناث وأحد الذكور أحد بین (ب) 
 .الفعل

 كانت سواء) المجامعة عن یختلف كان وأن حتى ، فعل اي ھو "الخطیرة الفحشاء“ یشوبھ فعل أي اركاب ) 3(
 رغبة إشباع أو إثارة لغرض التناسلي الجھاز استخدام على وینطوي ، شخص قبل من ، (غیر طبیعیة أو طبیعیة
 " .جنسیة

 
 التعلیق

. وكانت الدولة قد تلقت الدورة األولى، بدأت ترینیداد وتوباغو جلسات االستعراض الدوري الشامل 2011في أكتوبر 
: التخاذ سیاسات لتعزیز حقوق المثلیین والمثلیات، وإقامة سیاسة لمنع الجرائم على ھاست توصیات، وقبلت اثنین من

م، یجرقانون الت) إلغاء ھا. ثالث من التوصیات األربع المتبقیة التي تم (رفضالتوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةأساس 
في ذلك حمالت التوعیة العامة،  التشریعي والسیاسي للتصدي للتمییز، بما في اإلطار و إصالحات واسعة النطاق

                                                 
745 The Equal Opportunities Commission recently urged sexual orientation inclusion in the State’s non-
discrimination provision, see: www.trinidadexpress.com/20160327/news/eoc-looks-forward-to-action-on-
sexual-orientation-discrimination 
746 The text of the law is available at: 
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/11.28.pdf. See: also   Immigration and 
Refugee Board of Canada, Trinidad and Tobago: Situation of homosexuals; state protection; whether 
Sections 13 and 16 of the Sexual Offences Act and Paragraph 8(1)(e) of the Immigration Act are enforced 
(January 2003- July 2009), 30 July 2009, TTO103215.E, available at: 
www.unhcr.org/refworld/docid/4b20f03423.html 
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للحصول على بعض  2016.747استنادا إلى "المیول الجنسیة". االستعراض الدوري الشامل المقبل للدولة ھو مایو 
 out Speaking.748التطورات في البالد، انظر  2015المعلومات عن بعض 

 
 استعراض إلغا العالمي

 التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس؟ھل یجب تجریم المثلیین والمثلیات ومزدوجي 
أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة

 بشدة
14%   6%  28%   10%  42% 

 
 الرغبة المثلیة ھي ظاھرة غربیة

أرفض   أرفض إلى حد ما  ال رأي  أوافق إلى حد ما  أوافق بشدة
 بشدة
14%   10%  39%   10%  26% 

 
 كیف تشعر إذا كان جارك مثلي أو مثلیة؟

 عدم أرتیاح شدید  بعض عدم األرتیاح   ال مخاوف
76%    14%   10% 

 
  

                                                 
747 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Trinidad and Tobago, A/HRC/19/7, 14 
December 2011, at: www.upr-info.org/sites/default/files/document/trinidad_and_tobago/session_12_-
_october_2011/ahrc197trinidadandtobagoe.pdf 
748 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 39: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 أوقیانوسیا
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 جزر كوك (التابعة لنیوزیلندا)

 
 

 749 1969 لسنة الجرائم قانون
 - الذكور بین الفحشاء . 154 المادة

 - الذكور، مع التالیة باألفعال قام إذا سنوات، خمس تتجاوز ال لمدة بالسجن یعاقب واحد كل ) 1(
 أو الذكور، من اآلخرین جنسیة اعتداءات أي (أ) 
 أو آخر، ذكر أي على أو مع للحشمة منافي للحیاء خادش فعل بأي یقوم (ب)
 .علیھ أو مع للحشمة منافي بفعل القیام على آخر لشخص السماح أو حث (ج)

 في علیھا منصوص جریمة في طرفا یكون أن أو بارتكاب عاما عشر خمسة سن دون صبي أي إدانة یمكن ال ) 2(
 (ب)  الفقرة

 .عاما 21 ال سن تحت اآلخر الذكر كان إذا إال المادة، ھذه من (1 ) البند من أو (ج) 
 اآلخر. الطرف وافق لو حتى البند ھذا تحت الموجھة التھم ضد الدفاع یجوز وال ) 3(
 

 :أن على وتنص باللواط والمتعلقة 155 المادة
 :إذا للسجن عرضة ویكون مسئوال یكون اللواط ارتكب من كل ) 1(

 عاما؛ عشر أربعة عن تزید ال لمدة بالسجن ویعاقب اإلناث، على اللواط أعمال من عمال ارتكب إذا (أ) 
 عشر خمسة سن دون الذكور من اآلخر الطرف عمر كان وإذا الذكور، على اللواط أعمال من عمال ارتكب إذا (ب) 
 عاما

 عاما؛ عشر أربعة تتجاوز ال لمدة بالسجن یعافب عاما، 21 عن أعمارھم تزید ممن ھو والجاني
 .سنوات سبع عن تزید ال لمدة بالسجن اللواط ارتكب من یعاقب أخرى، حالة أي في (ج) 

 .اإلیالج أو االختراق حدوث على بناء الجریمة ھذه أركان تكتمل ) 2(
 تلك في طرفا كونھ تھمة توجیھ یجوز ال ، عاما عشر خمسة سن تحت شخص أي على اللواط ارتكب إذا ) 3(

  ولكن الجریمة،
 ضرورة على البند ینص التي الحالة في القانون ھذا من 154 المادة تحت تقع جریمة في طرفا كونھ تھمة لھ توجھ قد

 .تطبیقھا
 .اآلخر الطرف وافق لو حتى البند ھذا تحت الموجھة التھم ضد الدفاع یجوز وال ) 4(
 
 

 التعلیق
 تجدر اإلشارة إلى أّن جزر كوك تابعة لنیوزیلندا، غیر أّن ھذه القوانین تنطبق في جزر كوك فقط، ولیس نیوزیلندا.

وتسعى منظمة المثلیین، وجمعیة تیاري تي، لتجریم في ضوء التطورات على المستوى الدولي (األمم المتحدة). 
 751تتجھ نحو ھذا اإلتجاه.ومع ذلك، تشیر التقاریر إلى أن المؤسسة السیاسیة لیست حتى اآلن بشكل كامل 750

 
 

  

                                                 
749 Text of the law is available at: www.paclii.org/ck/legis/num_act/ca196982/ 
750 See: www.cookislandsnews.com/national/local/item/53592-gay-rights-campaign-misunderstood/53592-
gay-rights-campaign-misunderstood 
751 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 55: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 كیریباتي

 
 

  7521977المنقحة الطبعة  ] 67الفصل [العقوبات قانون
 )للطبیعة المخالفة الجرائم(

 شخص، أي" أن على وتنص . 153 البند
 أو حیوان، مع أو آخر شخص مع اللواط یرتكب (أ) 

 معھا، أو معھ اللواط الرتكاب ذكر لشخص یسمح (ب) 
 " .عاما 14 لمدة للسجن عرضة ویكون لجنایة، مرتكبا یكون

 الجنسي االعتداء أو العرض وھتك للطبیعة المخالفة الجرائم ارتكاب في الشروع
 

 154 المادة
 اعتداء بأي متھم یكون من أو ، السابق األخیر البند في علیھا المنصوص الجرائم من أي ارتكاب في یشرع شخص أي

 عرضة ویكون جنایة، بارتكاب مذنبا یكون ذكر شخص أي على العرض ھتك أي أو الفعل، نفس ارتكاب بقصد
 " .سنوات 7 لمدة للسجن

 
 )الذكور بین االئقة غیر الممارسات(

  155 المادة
 ومخل للحیاء خادش فعل أي یرتكب خاص، أو عام مكان في سواء ، الذكور من شخص أي" أن على وتنص 

 تسھیل حاول أو ، معھ للحشمة مناف فعل أي الرتكاب ذكر آخر شخص ساعد أو ذكر، آخر شخص مع بالحشمة
 عام مكان في سواء الذكور، من آخر شخص مع أو نفسھ مع الشخص ذكر أي قبل من القبیل ھذا من فعل أي ارتكاب

 ." سنوات 5 لمدة للسجن عرضة ویكون لجنایة، مرتكبا یكون خاص، أو
 

 التعلیق
  ”اإلعتبار بعین أخذ”بال كیریباتي أشارت ، 2010 مایو/أیار في الشامل، الدوري اإلستعراض من األولى الدورة في

 ضمن الجندریة والھویة الجنسیة المیول إدراج تناولت توصیات وأربع التجریم، رفع تناولتا توصیتین على) رفض(
 مقدّم الصدد ھذا في دستوري تعدیل مقترح البرلمان رفض كما .التمییز منع قوانین بموجب المحمیة الفئات قائمة
 753. العام في وذلك البرلمان، في عضو قبل من مستقل بشكلٍ 

 
في ینایر كانون  الثانیةفي نسخة غیر منقحة من تقریر الفریق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل لدورة 

تجریم العالقات  إلغاءویظھر توصیات من فرنسا وسلوفینیا وشیلي وكندا وأوروغواي إلى 754  2015الثاني عام 
. في تقریر  ھو أساس محمي في مكافحة التشریعات أن التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةالجنسیة المثلیة، وضمان 

بالتوجھ الجنسي  جمیع التوصیات المتعلقة الدولة لسبب رفضالفریق العامل النھائي للكیریباتي، ال یوجد أي ذكر 
 755والھویة الجنسانیة.

 
  

                                                 
752 Text of the law is available at: www.paclii.org/ki/legis/consol_act/pc66/ 
753 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Kiribati, A/HRC/15/3, 17 June 2010 at 
para. 61, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_8_-_may_2010/ahrc153e.pdf 
754 See, UN Human Rights Council, A/HRC/WG.6/21/L.2 at 84.50 – paras. 84.54. 
755 Report of the Working Group on the Universal Periodic review: Kiribati, A/HRC/29/5, 13 April 2015, at: 
www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/a_hrc_29_5_e.pdf 

http://www.ilga.org/
http://www.paclii.org/ki/legis/consol_act/pc66/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_8_-_may_2010/ahrc153e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/a_hrc_29_5_e.pdf


2016تموز  –یونیو  –رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة   
 www.ilga.org - إلغا 

 

 بابوا غینیا الجدیدة

 
 

 756  2002عام في وتعدیالتھ  1974سنة الجنائي القانون
 )للطبیعة المخالفة الجرائم(   :أن على وتنص للطبیعة المخالفة الجرائم 210 المادة

  الذي الشخص ) 1(
 أو الطبیعة، نظام ضد آخر شخص الجنسي االتصال طریق عن یخترق شخص أي أ) (

 أو حیوان، باختراق الجنسي االتصال طریق عن (ب) 
 بارتكاب مذنبا یكون الطبیعة، نظام ضد معھا أو معھ الجنسي االتصال طریق عن الختراقھ ذكر لشخص یسمح (ج) 

 .جریمة
 .سنوات 14 تتجاوز ال لمدة السجن :العقوبة

 .لجریمة مرتكبا یعتبر (1 ) البند في علیھا المنصوص الجرائم من جریمة ارتكاب یحاول الذي الشخص ) 2(
 ." سنوات سبع على تزید ال لمدة السجن :العقوبة

 
 )الذكور بین االئقة الغیر الممارسات(        . 212 المادة

  خاص، أو عام مكان في سواء ، یرتكب الذكور من شخص ) 1(
 أو ذكر، آخر شخص مع للحیاء الخادشة األفعال من فعال یرتكب (أ) 

 أو ، معھ للحشمة مناف فعل الرتكاب ذكر آخر لشخص المال دفع (ب) 
 مذنبا یكون ذكر، آخر شخص مع أو نفسھ مع ذكر شخص قبل من القبیل ھذا من فعل أي ارتكاب تسھیل یحاول (ج) 

 .جنحة بارتكاب
 سنوات ثالث على تزید ال لمدة السجن :العقوبة

 
 :التعلیق

 الجدیدة  غینیا بابوا رفضت ،  7572011یونیو/حزیران في تمّ  الذي الشامل الدوري اإلستعراض من األولى الدورة في
 ، 758 2014یولیو/تّموز  24في .الرجال بین المثلیة الجنسیة الممارسات عن القانوني التجریم رفع تناولت توصیات 3

 كخطوة التجاري الجنس مجال في العمل التجریم برفع إلتزم ماالباغ، مایكل الصحة، وزیر أنّ  مفاده صدر إعالن
 تنظیم من منتدى إطار في وذلك واإلیدز، البشري المناعة نقص فیروس لمكافحة الصراع في محوریة 759إصالحیة

 ال الدولي المؤتمر في المشترك المتحدة األمم وبرنامج والتنمیة السكان قضایا حول 760اآلسیوي للبرلمانیین المنتدى
 بد ال .للتعدیل القانون سأطرح“ الوزیر قول التصریح في جاء وقد األسترالیة؛ ملبورن في مدینة اإلیدز لمكافحة 20

 ”.761سواسیة كلنا. الوصمة ھذه نزیل أن لنا
 
  7622016أبریل/نیسان في الجدیدة غینیا بابوا لدولة الشامل الدولي اإلستعراض من الثانیة الدورة تبدأ 
 

  
                                                 
756 Text of the law is available at: www.paclii.org/pg/legis/consol_act/cca1974115// 
757 See, http://psdnetwork.org/2013/05/papua-new-guinea-launches-kapul-champions/ 
758 See: press release from the Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD), 
at: https://www.facebook.com/afppd/posts/768096593247263 
759 State v Sevese, (2015) PGNC 42; N5961 (5 March 2015), at 2. 
760 This paragraph is lifted from Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the 
Commonwealth, Kaleidoscope Trust in association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation 
(London, 2015), at 55: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
761 See: http://sexualrightsinitiative.com/wp-content/uploads/KALEIDOSCOPE_SRI-Papua-New-Guinea-
Joint-Submission-April-May-2016.pdf 
762 See: https://www.hrw.org/news/2015/09/21/papua-new-guinea-upr-submission-2015#_ednref14 
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 ساموا

 
 2013763  ساموا الموحدة أعمال ،  2013جرائم قانون

 )اللواط(        67المادة 
  :مسؤوال اللواط یرتكب الذي الشخص ) 1(

 أو سنوات؛ 7 عن تزید ال لمدة بالسن امرأة، على ملتزم اللواط فعل حیث (ا)
 21 سن فوق أو الجاني وكان عاما، 16 سن تحت الذكور الذي الفعل ووقت الذكور، على اللواط فعل تلتزم حیث (ب)

 عاما،
 أو سنوات؛ 7 تتجاوز ال لمدة بالسجن

 .سنوات 5 تتجاوز ال لمدة بالسجن أخرى، حالة أي في (ج)
 .االختراق على كاملة اللواط ) 2(
 اآلخر الطرف وافق الذي المقطع ھذا بموجب تھمة إلى الدفاع من ولیس )3(
 

 68المادة 
 :الذین سنوات 5 تتجاوز ال لمدة للسجن یتعرض شخص

 أو .اللواط ارتكاب یحاول (أ)
 اللواط ارتكاب بقصد شخص أي على تعتدي(ب) 

 
 " المثلیة الجنسیة للممارسة منتجع االحتفاظ مكان" . 71 المادة

 :الذي سنوات 7 تتجاوز ال لمدة للسجن یتعرض شخص
 الئقة غیر أفعال الرتكاب للمنتجع كمكان المستخدمة المباني أي إدارة، في مساعدة أو علم یعمل أو یدیر أو وتبقي أ) (

 بین
 منھا جزء أي أو المبنى علم یسمح العمل، أماكن أي في المحتل أو المستأجر أو المستأجر یكون ب) ( أو .الذكور

 أو .الذكور بین الئقة غیر أفعال الرتكاب للمنتجع كمكان الستخدامھا
 بأن العلم مع المبنى من جزء أي أو المبنى یتیح المالك، أو المؤجر وكیل أو مبنى، أي مالك أو المؤجر یكون (ج) 

 الستخدامھ المبنى من جزء بعض أن أو الذكور، بین األفعال الئق غیر الرتكاب للمنتجع كمكان الستخدامھا المباني
 ق.الئ غیر أفعال الرتكاب للمنتجع كمكان منھا جزء أي أو المباني استخدام استمرار في طرفا عمد غیر أو لذلك،

 
 التعلیق

  3ساموا حكومة رفضت ،  7642011مایو/أیار في تّمت التي الشامل الدوري اإلستعراض من األولى الدورة في
 التوصیات ھذه رفعت وقد المثلیة، الممارسات عن التجریم رفع تناولت (الفوري التحّرك)5  المستوى( من توصیات

  .والنروج وفرنسا كندا من كل
 765. األمریكیةالمتحدة  الوالیات قدّمتھا (النظر إعادة في اإلستمرار ) 2المستوى من توصیة قبلت الحكومة أن إّال 
 

  7662016أبریل/نیسان في الشامل الدوري اإلستعراض من الثانیة الدورة تبدأ
 

                                                 
763 Text of Act at: www.paclii.org/ws/legis/consol_act/ca201382/ 
764 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Samoa, A/HRC/18/14, 11 July 2011, at 
para. 22, see: http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/samoa/session_11_-
_may_2011/ahrc1814samoae.pdf 
765 Office of the Ombudsman & Samoa National Human Rights Institute, “For Samoa, by Samoa: State of 
Human Rights report” (2015), at: 
www.ombudsman.gov.ws/images/20150806_stateofhumanrightsreport_english.compressed.pdf 
766 For example, see Kaleidoscope Trust submission, at: www.kaleidoscopeaustralia.com/wp-
content/uploads/2015/09/Samoa-UPR-Shadow-Report-14-September-2015.pdf 
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 جزر سلیمان

 
 

 767 1996  منقحة طبعة (العقوبات قانون
 )الطبیعة لنظام المخالفة الجرائم(        160 المادة

 شخص، أي" أن على وتنص
 أو حیوان، مع أو آخر شخص مع اللواط یرتكب (أ) 

 عشر أربعة لمدة للسجن عرضة ویكون لجنایة، مرتكبا یكون معھا، أو معھ اللواط الرتكاب ذكر لشخص یسمح (ب) 
 عاما

 
 الطبیعة لنظام المخالفة الجرائم ارتكاب في بالشروع المختصة 161 المادة

 بأي متھم یكون من أو ، السابق األخیر البند في علیھا المنصوص الجرائم من أي ارتكاب في یشرع شخص أي"
 ویكون جنایة، بارتكاب مذنبا یكون ذكر شخص أي على العرض ھتك أي أو الفعل، نفس ارتكاب بقصد اعتداء

 " .سنوات 7 لمدة للسجن عرضة
 
  9 رقم القانون بواسطة المدرج) الجنس نفس من األشخاص بین الئقة الغیر بالممارسات المتعلقة 162 المادة ،
  خاص، أو عام مكان في سواء ، یرتكب الذكور من شخص أي ) 1(

 أو ذكر، آخر شخص مع للحیاء الخادشة األفعال من فعال یرتكب (أ)
 أو ، معھ للحشمة مناف فعل الرتكاب ذكر آخر لشخص المال دفع (ب) 
 مذنبا یكون ذكر، آخر شخص مع أو نفسھ مع ذكر شخص قبل من القبیل ھذا من فعل أي ارتكاب تسھیل یحاول (ج) 

 .جنحة بارتكاب
 ."سنوات خمس لمدة على تزید ال لمدة السجن :العقوبة

 
 التعلیق

توصیة  سلیمان جرز حكومة قبلت ، 1102 مایو/أیار في تمّ  الذي الشامل الدوري اإلستعراض من األولى الدورة في
ً  ”اإلعتبار بعین أخذ”بال أشارت أنّھا غیر النروج، رفعتھا  تقدّمت وقد 768المقبولة، لتلك مطابقة توصیات  3على ردّا

 اإلستعراض أمام إلتزامھا لتطبیق الحكومة تتحّرك لم اآلن حتّى .وإسبانیا وفرنسا سلوفینیا من كل بھذه التوصیات
 769الدوري الشامل.

 
 2016770 ینایر/الثاني كانون في الشامل الدوري اإلستعراض من الثانیة الدورة تبدأ

 
 

  

                                                 
767 Text of the law is available at: www.paclii.org/sb/legis/consol_act/pc66/ 
768 Report of the Working Group on the Universal Period Review: Solomon Islands, A/HRC/18/8, 18 July 
2011, at para 26, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/solomon_islands/session_11_-
_may_2011/ahrc188solomonislandse.pdf 
769 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 58: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
770 770 Draft Report of the Working Group on the Universal Period Review: Solomon Islands, A/HRC/ 
WG.6/24/L.11, 5 February 2016, at para. 99, see: www.upr-
info.org/sites/default/files/document/solomon_islands/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.11.pdf 
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 تونغو

 
  7711988نسخة  ] 18الفصل [الجنائیة الجرائم تونغا، قوانین

 )والبھیمیة اللواط(
 136المادة 

 وفقا لتقدیر مذنبا ویكون ، حیوان أي مع البھیمیة یرتكب أو آخر شخص مع اللواط بجریمة یقوم من كل یدان أن یجب
جاء  ) ".عام موظف ید على یقتل أن فیجب الحیوان أما سنوات عشر تتجاوز ال فترة ألي للسجن وعرضة المحكمة

 1987 لسنة 9 رقم عن القانون بدال القانون ھذا).
 

 .772الذكور الجنسي) على االعتداء محاولة العرض (أو وھتك اللواط، ارتكاب في الشروع
 139 المادة

 بقصد العتداء مرتكبا یكون أو قال النكراء اللواط جریمة ارتكاب في الشروع یحاول من" . أن على وتنص 
 ال لمدة بالسجن المحكمة من توجیھ على بناء مذنبا یكون ذكر شخص أي عرض بھتك یقوم أو الجریمة نفس ارتكاب

 ." سنوات 10 أي عن تزید
 

 140 المادة
 حدوث ثبوت على االعتماد یكتفي فأنھ ، المجامعة أو اللواط تھمة على بناء شخص أي محاكمة عند" :على وتنص 

 . "773اللواط ممارسة تھمة إلثبات فقط واإلیالج االختراق
 

 .معینة جرائم في الجلد
 المواد في علیھا منصوص جریمة أي بارتكاب الذكور من شخص أي إدانة حالة في " :أن على وتنص 142 المادة
 وفقا للمحكمة، یجوز القانون ھذا من 139 و 136 و 132 و 125 و 122 و 121 و 118 و 115 و107 و 106

 الشخص جلد تقرر أن القانون النظام ھذا بموجب بھا المأذون السجن عقوبة أي إلى باإلضافة أو من بدال لتقدیرھا
 1987 لسنة 9 رقم القانون قبل من استبدل)" .القانون ھذا من 13 ). المادة ألحكام وفقا المدان

 
 التعلیق

 تونغا حكومة قبلت 774،  2013ینایر/األّول كانون في تمّ  الذي الشامل الدوري اإلستعراض من الثانیة الدورة في
 5 رفضت أنّھا غیر الجندریة، والھویة الجنسیة المیول أساس على التمییز إلغاء حول) إعتبار( 3 المستوى من توصیة

  .775التجریم لرفع تدعو أخرى توصیات
 
 

  

                                                 
771 Text of the law is available at: www.paclii.org/to/legis/consol_act/co136/ 
772 772 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Tonga, A/HRC/8/48, 5 June 2008, 
at para. 45, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/tonga/session_2_-
_may_2008/ahrc848tongae.pdf 
773 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Tonga, A/HRC/23/4, 21 March 2013, at 
para. 17, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/tonga/session_15_-
_january_2013/ahrc234e.pdf 
774 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 58: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
775 See: https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/cf45ccc65413d2484eecbcd7c199742a_KenMoala.pdf 
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 تونغو  البلد

 
 

 1978.776] الطبعة المنقحة عام 8قوانین توفالو، قانون العقوبات [كاب 
 )جرائم غیر طبیعیة [اللواط](

 .153القسم 
 -"أي شخص 

 آخر أو مع حیوان. أو (أ) یرتكب اللواط مع شخص
 (ب) یسمح للشخص من الذكور الرتكاب اللواط معھ أو معھا،

 عاما ". 14یكون مذنبا بارتكاب جنایة، ویعاقب علیھ بالسجن لمدة 
 

 [محاولة اللواطة]    محاوالت الرتكاب جرائم غیر طبیعیة وھتك العرض 
 .154المادة 

علیھا في ھذا الباب الجلسة األخیرة [كذا]، أو من ھو مذنب "أي شخص یحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص 
من أي اعتداء بقصد ارتكاب نفسھ، أو ألي اعتداء غیر الئق على أي شخص من الذكور تكون مذنبة بارتكاب جنایة، 

 سنوات ". 7ویعاقب بالسجن لمدة 
 

 [االحتشام]      ممارسات غیر الئقة بین الذكور 
 .155المادة 

الذكور الذین، سواء في القطاع العام أو الخاص، یرتكب أي فعل الفاحشة الشدیدة مع رجل آخر، أو "أي شخص من 
یشتري رجل آخر على ارتكاب أي فعل من أفعال عدم االحتشام معھ، أو محاوالت لشراء ارتكاب أي فعل من ھذا 

لعام أو الخاص، یجب أن یكون القبیل من قبل أي شخص من الذكور مع نفسھ أو مع رجل آخر، سواء في القطاع ا
 سنوات ". 5مذنبا بارتكاب جنایة، ویعاقب بالسجن لمدة 

 
 التعلیق

االذي االستعراض الدوري الشامل الى توفالو إلى عدم تجریم،  األولى من دورةال التشیك فيعلى الرغم من توصیة 
باإلشارة إلى الصعوبات شریة، قام الوفد شأنھ تعزیز التسامح والمساعدة في التعامل مع فیروس نقص المناعة الب من

 777.ھابحثالتعدیالت التشریعیة التي یجري لتغییر الدستوري الذي "... سوف تحتاج إلى النظر فیھا بعنایة"، بدال من ل
 

ا توفالو عبارة "النظر بعنایة" فیم تكرر، 2013الثانیة في یونیو مرة أخرى، في االستعراض الدوري الشامل لدورة 
تجریم النشاط الجنسي إلغاء التشریعي. ورفض توصیات من الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة إلى یتعلق بإلغاء 

المثلي الطوعي، وردت بالقول أن: "... ذوي المیول الجنسیة المختلفة ال یعانون من التمییز االجتماعي ولكن مسألة 
 778ف تحتاج إلى النظر فیھا بعنایة. كان توفالو مفتوح للنقاش ".الحمایة القانونیة في القانون المثیر للجدل و سو

 
  

                                                 
776 Text of the law is available at: http://tuvalu-
legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1965/1965-0007/PenalCode_1.pdf 
777 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Tuvalu, A/HRC/10/84, 9 January 2009, 
at para. 14, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/tuvalu/session_3_-
_december_2008/ahrc1084tuvalue.pdf 
778 778 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Tuvalu, A/HRC/24/8, 15 July 2013, 
at para. 17, see: www.upr-info.org/sites/default/files/document/tuvalu/session_16_-
_april_2013/ahrc248e.pdf 
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 وجھات نظر عالمیة
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 780یحیى زادي. 779تاشویل ایستیرھوزین, أنیكة میركوتیر, 
 

تطورات مھمة تجاه االعتراف المتزاید لحقوق إنسان المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي 
 الجنس في افریقیاومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي 

 
 لمحة عامة

التوافقیة بین ، بقوانین تجرم الممارسات الجنسیة المثلیة 54من أصل  34تحتفظ معظم البلدان في إفریقیا، 
وغالبا ما تكرس ھذه القوانین الوصم دولة تطبق ھذه القوانین على النساء أیضاً.  24الذكور من بینھا 

وتعتبر ھذه القوانیین األساس س التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة اإلجتماعي واإلضطھاد والتمییز على أسا
في منع الحكومات لعمل الناشطین بشكل حر مع األشخاص ذوي اإلھتمامات ذاتھا. مع ھذا تدفع القوانین 

الناس األكثر عرضة للخطر بعیداً عن الخدمات والمعلومات الصحیة المتعلقة باحتیاجاتھن  التجریمیة
 األمر الذي یؤدي إلى إعاقة البرامج الموجھة نحو التقدم المجتمعي. نجابیةالجنسیة واإل

 
تجریم األفعال الجنسیة المثلیة إلغاء قضیة طرح في العدید من البلدان من الصعب یجعل المناخ السیاسي 

مدى االتجاھات على تشیر عملیات إصالح القانون الجنائي األوسع.  إطار البرلمانات خارجفي الرضائیة 
لوبي كبیر في صالح تعزیز  یكون ھناك ھ عندما یتم رفع مثل ھذه القضایاالسنوات القلیلة الماضیة إلى أن

والدول والرأي  باشطین لزیادة الوعي وفھم ھذه القضایا بین الحلفاءتجریم. في ھذا السیاق فإن الحاجة إلى ال
المنظمات المعنیة ، ومع ذلك، تجد سیةالعام حول التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة والخصائص الجن

صعوبة في العمل في البیئات التي بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة 
التمییز. وفي ھذا الصدد، كان ھناك تطورات إیجابیة وسلبیة في حیث ینتشر تجرم األفعال الجنسیة المثلیة و

 .المنطقة خالل العام الماضي
 

 التطورات السلبیة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى
خالل العام المنصرم زاد العداء تجاه األشخاص والمنظمات المعنیة بالمثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ 

وغالباً بعد الخطابات المتعلقة بھذا  الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس في العدید من المناطق
ھناك الكثیر من األمثلة على زیادة الخطاب  الشأن من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة و الدول األوروبیة.

المعادي للمثلیین من قبل الزعماء السیاسیین. من أحدث ھذه األمثلة ماحدث في غانا بعد زیارة رئیس 
عدة دول أخرى في إفریقیا بعد زیارة الرئیس وبشكل مشابھ في  2016الوزراء اإلسكوتالندي في إذار 

. تم تقریر إعتقاالت وإحتجازات تعسفیة في كثیر من الدول في المنطقة 2015أوباما إلى شرق إفریقیا عام 
 بما فیھا الكمیرون وغامبیا والسنیغال وماالوي. 2015في عام 

 
ماالوي بإقتحام منزل واعتقال رجلین وتسلیمھما إلى قام أعضاء من مجموعة شعبیة في  2015في عام 

الشرطة. حیث قامت الشرطة بإجبار الرجلین على الخضوع بفحوصات طبیة لكشف فیروس نقص المناعة 
بتھمة "ممارسة الجماع بخالف الطبیعة". یتم القیام البشري واألمراض الجنسیة األخرى قبل إتھامھم 

والذي أعلنت فیھ  2015الف حكم المكمة العلیا في ماالوي في أیار بفحوص نقص المناعة المكتسب على خ
عام  تم سحب التھم ضد الرجلین الحقاُ وأكد وزیر العدل علناً استمرار قرارأن ھكذا فحوص غیر قانونیة. 

 بإدانة اإلفعال الجنسیة الرضائیة المثلیة. وقف العملب القاضي 2012
 

والذي أدى بدوره إلى بدء حملة إدانات بحق السیاسیین  المناقشة في البلدمع ھذا أشعلت ھذه اإلعتقاالت نار 
المحلیین لنشر الكراھیة والعنف تجاه المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة 

                                                 
779 Tashwill Esterhuizen is the LGBT and Sex Worker Rights Programme Lawyer at the Southern Africa 
Litigation Centre. Anneke Meerkotter is the Litigation Director at the Southern Africa Litigation Centre. 
Both authors are qualified attorneys with extensive experience in human rights litigation and advocacy in 
the region. 
780 Yahia Zadi is an Algerian Board Member of the MantiQitna Network for Gender and Sexuality, and Co-
Chair of Pan-Africa ILGA. 
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 إال أن التھم اسقطت من قبل المدعي العام.الجنسانیة وثنائیي الجنس. 
 

المیثاق اإلقریقي لحقوق اإلنسان ودساتیر جمع وتكوین التجمعات في بغض النظر عن اإلعتراف بحریة الت
 تجاھل صارخ لھذه الحقوق.البلدان إال أن بعض القوانین الحدیثة تشیر إلى 

 
یمنع الثانون المثیر للجدل   781وقع الرئیس النیجیري وقتھا قانون الزواج المثلي (منع). 2014في عام 

ویستھدف أیضاً حریة تجمیع األشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ زواج األفراد من نفس الجنس 
مع أنھ لیس غایة معلنة في القانون. وینص القانون على  الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس

كل مایتعلق بھا محظور" وأي مخالفة لنص القانون أن "تسجیل األندیة المثلیة والتجمعات والمنظمات و
تیریاه جوزیف إیباه ضد الحكومة تم تحدي دستوریة القانون من قضیة  سنوات. 10تستوجب الحبس لمدة 

حكمت المحكمة بأن المتقدم والذي یعیش في المملكة  2014إال أنھ في أواخر عام الفیدرالیة النیجیریة 
 المتحدة لیس لھ الحق القانوني برفع القضیة.

 
على عدم جواز تسجیل أي  قانون المنظمات غیر الحكومیة والذي ینص صادق على 2016في كانون الثاني 

مؤذیة كما یمنع القانون أي منظمة من اإلنخراط في أعمال "منظمة تعمل بأھداف تخالف القانون األوغندي. 
ھذه المواد المبھمة  ألمن البلد ومخالفة لقوانینھ" أو "مخالفة لمصالح أوغندا أو لكرامة الشعب األوغندي".

والتي ال تستھدف منظمات المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي 
 الجنس بشكل صریح ولكن تمنع تسجیل ھذه المنظمات وأي مجموعات مدافعة عن حقوق إنسان ھذه الفئات. 

 
 رىالتطورات اإلیجابیة في أفریقیا جنوب الصحراء الكب

بخصوص  شھدت السنة المنصرمة بعض التقدم فیما یخص الجھود الرامیة إلى إصالحات قانونیة وتشریعیة
 األشخاص المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس.

 
بعد فترة إصالح القوانین التي طال أمدھا، جاء قانون العقوبات المعدل في موزامبیق حیز التنفیذ في یونیو 

إن . وقانون العقوبات الجدید ال یحتوي على أي مواد تجرم النشاط الجنسي المثلي الطوعي. 2015عام 
وانین العقوبات في تاریخ المنطقة العدید من قخاصة ألن أھمیة  تعتبر ذاتعملیة إصالح القوانین الجزائیة 

لحقوق الدستوریة، ومبادئ العدالة الجنائیة متوافقة مع اعود إلى الحقبة االستعماریة وبعض الجرائم لم تعد ت
الرأس األخضر سابقا الحظر المفروض على األفعال الجنسیة المثلیة الرضائیة  أزالت دولةوالقانون الدولي.

. 2010نفسھ في عام  األمر یسوتوفعلت ، في حین 2004انون العقوبات لعام خالل إجراء مراجعة شاملة لق
زالة الحظر المفروض على األفعال إلاستعداده  إلى 2016في مارس أشار مجلس الوزراء في سیشیل  و

 من قانون العقوبات. المثلیة الجنسیة
 

األفعال الجنسیة المثلیة  جنائيال یحظر القانون الدولة أخرى في المنطقة والتي  19تنضم موزمبیق إلى 
بنین، بوركینا فاسو، الرأس األخضر، جمھوریة أفریقیا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت دیفوار،  -الرضائیة 

بیساو ولیسوتو ومدغشقر ومالي والنیجر -وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جیبوتي وغینیا والجابون وغینیا
تجرم األفعال الجنسیة  قوانیینیا. وعلى الرغم من عدم وجود ورواندا وساو تومي وبرینسیبي وجنوب أفریق

 العار والتمییز والمضایقات سائدا في كثیر من ھذه البلدان.بوصم ال یزال الالمثلیة، 
 

والمثلیات ومزدوجي التوجھ  حریة تكوین الجمعیات ذات قیمة كبیرة لنشطاء المثلیینب متعلقینحكمین  یعتبر
من المحكمة العلیا في األحكام تتعلق ھذه في المنطقة.  الجنسانیة وثنائیي الجنسالجنسي ومغایري الھویة 

فیھا الحكومة تسجیل منظمة التي تھدف الى الدفاع  رفضتحاالت ببوتسوانا  االسائناف في محكمةكینیا و
الدستور  ینصینبغي أن تحترم حقوقھم.  أنھعن حقوق الناس المثلیین. في كلتا الحالتین، ویصر نشطاء علنا 
حریة تكوین الجمعیات. سعت الحكومات لھ  في كال البلدین، كما ھو الحال عادة، على أن "كل شخص" یحق

تحت عنوان "كل شخص" عند تفسیر الحقوق  لیسو مدرجینإلى دفع الحجة القائلة بأن األشخاص المثلیین 
                                                 
781 See: 
http://www.placng.org/new/laws/Same%20Sex%20Marriage%20(Prohibition)%20Act,%202013.pdf 
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الدساتیر ورفضت المحاكم ھذه  الدستوریة. ھذه الحجة تفسد الغرض من األحكام المتعلقة بحقوق في ھذه
 الحجة.

 
عقدت 782، ضد مجلس منظمة غیر الحكومیة وغیرھا إیریك غیثاري، في حالة 2015نیسان عام  24في 

للمثلیین المحكمة العلیا في كینیا أن رفض مجلس تنسیق المنظمات غیر الحكومیة لتسجیل اللجنة الوطنیة 
. ورأت المحكمة أنھ كان من الواضح أن أي إنسان، بغض النظر عن والمثلیات حقوق اإلنسان غیر قانوني

 . لھدستور كینیا، وینبغي أن تتاح الحمایة  فيالجنس أو التوجھ الجنسي، ھو شخص 
 

االستئناف في آخرین ضد النائب العام لدى محكمة  19و  Rammoge، في حالة 2016آذار عام  16في 
من  مزدوجي التوجھ الجنسيوالمثلیین و المثلیاتقضت المحكمة بأن رفض تسجیل منظمة  783، بوتسوانا

تجمع الانتھاكا لحق نشطاء المثلیین إلى یعد ولكن  فقط  ) لم یكن غیر قانونيLEGABIBOبوتسوانا (
، . أكدت محكمة االستئناف أن "جمیع األشخاص، بغض النظر عن میولھم الجنسیةتكوین الجمعیاتبحریة و
في تكوین الجمعیات مع أھداف مشروعة لحمایة وتعزیز مصالحھم"، وأن الحقوق  یةمتساو وقبحق یتمتعون

األساسیة المطبقة على "كل عضو من أعضاء كل فئة من المجتمع" . إلى حد كبیر، اعترفت محكمة 
ة وثنائیي الجنس المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیاالستئناف بأن 

 الحق الكامل في الحمایة الدستوریة لكرامتھم.لھم "تشكل جزءا من التنوع الغني في أي دولة" و
 

رسمیا  تفسیر میقدبتمحكمة علیا في أفریقیا أول مرة تقوم فیھاحكم محكمة االستئناف في بوتسوانا  یعتبر
وتوضیح فكرة خاطئة مفادھا أن "المثلیة"  والمثلیاتالمثلیین تأثیر القوانین الجنائیة التي تؤثر على األفراد ل

إلى جریمة "ھتك العرض ضد نظام الطبیعة"، الحظت المحكمة أنھ بینما  وباإلشارةفي حد ذاتھ جریمة. 
". في جمیع كون الشخص ملیاً جریمةكان،  ما وأبدا للحد من النشاط الجنسي، "لم یكن الجرم لھ تأثیر عملي
بین أشخاص من نفس الجنس. وأكدت ر األفعال الجنسیة الرضائیة جنائیة مماثلة تحظ أنحاء المنطقة، أحكام

ة في الواقع مخالف االمحكمة أن ھذه األحكام الجنائیة ال تمتد إلى تجریم األشخاص المثلیین أنفسھم، وأنھ
 مبادئ القانون الجنائي لتجریم وضع األشخاص بدال من أعمالھم.ل
 

ة بوتسوانا االستئناف رسم بین حظر أفعال جنسیة محددة، واالعتراف بحقوق التمییز الذي سعت المحكم
اإلنسان لشخص مھم، ألنھ یخلق مساحة مھمة من خاللھ المثلیین یمكن لألفراد بحملة من أجل حقوقھم. 

البیانات اإلھمال مثل أن "المثلیة الجنسیة جریمة" غیر صحیحة وتنفي حقیقة أن جمیع األشخاص الذین یحق 
 ھم الحصول على الحقوق المنصوص علیھا في الدستور، بغض النظر عن میولھم الجنسیة.ل
 

بین حظر أفعال جنسیة محددة، واالعتراف  ھرسملبوتسوانا  االستئناف في محكمةإن التمییز الذي سعت 
  من أجل حقوقھم.  المطالبةالمثلیین  ا یستطیعألنھ یخلق مساحة مھمة من خاللھ أمر مھمبحقوق اإلنسان 

 
والتي تشمل الدعوة إلى  LEGABIBO منظمة بوتسوانا أیضا أن أھدافاالستئناف في  محكمة رت وأشا
القوانین ھو حق دیمقراطي تغییر ورأت أن الدعوة إلى  ةتجریم األفعال الجنسیة المثلیة الرضائیة قانونی إلغاء

الشعب ضد بول  قضیةزامبیا في في لمحكمة العلیا لكل مواطن. وتم التوصل إلى استنتاج مماثل من قبل ا
قد وجھت إلیھ تھمة التحریض لغرض غیر أخالقي بعد الدعوة إلى فیھا كان المتھم ، والتي 784كاسونكومونا

بین  والتمییز المتھم، أكدت المحكمة تبرئة 2015االعتراف بحقوق المثلیین على شاشة التلفزیون. في مایو 
جریمة جنائیة في زامبیا ومناصرة حقوق  یعتبروالذي  مثلیةالنخراط في أعمال جنسیة لشخص  دفع

 األشخاص المثلیین.
 

                                                 
782 See: http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/108412/ 
783 See judgment at: http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-
content/uploads/2016/03/LEGBIBO-CoA-judgment.pdf 
784 See judgment at: http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-
content/uploads/2016/01/Kasonkomona-High-Court-judgment.pdf 
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مشاركة أكثر دقة وتوازنا حول  توفرالخطاب المعادي للمثلیین وقرارات القضاء في ھذه الحاالت من قللت 
إصالح القانون وھذه االنتصارات المثلیین والمثلیات إلى حقوقھم في المنطقة. ومع ذلك فإن وصول كیفیة 

تؤدي إلى تحسینات في الحیاة الیومیة لألفراد المثلیین في المنطقة. ومع ذلك،  إن لم اءجوفتعتبر والتقاضي 
فإن االعتراف بأن القوانین الجنائیة تحظر األفعال الجنسیة بالتراضي من نفس الجنس لیست عائقا أمام 

وة ھامة نحو االعتراف بالمبدأ األساسي المتمثل في عدم التمییز على الدفاع عن حقوق الناس المثلیین خط
 أساس الوضع، بما في ذلك التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة والتعبیر، والخصائص الجنسیة. 

 
التي تم تحقیقھا. ومن  التشبث باإلنجازاتالنجاحات والتحدیات التي شھدھا العام الماضي توضح أھمیة 

سعت الحكومات إلى استبعاد مجموعات محددة من تعریف "كل شخص" لم یكن ھناك  المؤسف أنھ عندما
غضب شعبي ضدھا. ھناك الكثیر مما یمكن القیام بھ لتوسیع نطاق التضامن بین المجموعات المختلفة في 

 مجال حقوق اإلنسان للحفاظ على سالمة الحق في حریة تكوین الجمعیات والتجمع والتعبیر.
 

 األولیة في شمال أفریقیاالتطورات 
أبرز الحاالت  منشھد العام الماضي انتھاكات مھینة متعددة لحقوق اإلنسان لألشخاص المثلیین في تونس. 

تم  مروانواعتقال ستة طالب في دیسمبر كانون االول. في "حالة  2015قضیة مروان في سبتمبر عام 
على  تھایمة من خاللھا تدعي الشرطة قدرالشرج: ممارسة قد لفحصاضطر إلى الخضوع علیھ ولقبض ا

طالب الذین الوقد تم تنفیذ ھذه الممارسة نفسھا في حالة  785.مارس الجنس الشرجيالتأكد من أن الشخص 
 2015.786ألقي القبض علیھم في دیسمبر 

 
كان ھناك بعض التطورات اإلیجابیة قع یزداد سوءا لكثیر من األفراد في حین یبدو الوضع على أرض الوا

منظمة تعلیق ل، أصدرت المحكمة االبتدائیة قرارا 2015دیسمبر عام  29على المستوى التنظیمي. یوم 
تجریم اللواط (اسم العقوبات) وحقوق األقلیات الجنسیة إلغاء على أساس أنھا تدافع عن یوما  30لمدة شمس 

دون  دمتھ شمس في وقت تسجیلھا قد تغیرمي األصلي الذي قوالجنس. وزعمت الحكومة أن الھدف التنظی
ومع ذلك، تحدى شمس ھذا القرار، وقبلت دعواھم ضد النظام 787الحصول على إذن قضائي مسبق بھا. 

 788الحكومي، وھو ما یمثل نصرا تاریخیا إلعمال حقوق اإلنسان لألشخاص المثلیین في تونس.
  

حیث غیاب حمایة الشرطة  الكبیر في جمیع أنحاء الدولةي ر األمنلتحمل التدھوبعد الثورة وتواصل لیبیا 
تطبیق تفسیر شدید ل داعشمیلیشیات ح الباب لوكالء غیر الدول، مثل وسیادة القانون. ونتیجة لذلك، قد فت

لشریعة اإلسالمیة في لیبیا. وھكذا، أصبح الناس المثلیین ھدفا سھال وبدون وقایة. وأحد األمثلة على ھذا ل
إلى مصر، حیث أنھا ال  الھربفي  تاالستھداف 'نور' امرأة متحولة جنسیا تعرض للتعذیب، ولكن نجح

مثال آخر على خطورة ھذا  789تزال تنتظر إعادة التوطین من قبل المفوضیة العلیا لالجئین في القاھرة.
من قبل  2015نیسان عام  29في الجنس من مدینة درنة الذین أعدموا علنا  يثالثة رجال مثلیبیتعلق األمر 
 790 .داعش

 
في الجزائر، حیث تحدث انتھاكات عدیدة لحقوق اإلنسان في كثیر من األحیان ولكن في الغالب ال تزال غیر 

برامج لكراھیة ضد المثلیین في العام الماضي. وكان العدید من تدعو لموثقة، كان ھناك حملة إعالمیة 
"المثلیة" باعتباره انحرافا، ومشكلة اجتماعیة ال بد من عالجھ من  توصفقد القنوات التلفزیونیة الوطنیة 

                                                 
785  
786 See: https://www.hrw.org/news/2015/12/16/tunisia-3-year-sentence-homosexuality 
787 See: https://www.hrw.org/news/2016/01/16/tunisia-lgbt-group-suspended 
788 See: http://76crimes.com/2016/02/23/victory-in-tunisia-activist-group-shams-wins-in-court/ 
789 See: 
https://quzah.wordpress.com/2014/10/21/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-
%D9%87%D9%86%D8%A7-
%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/ 
790 See: http://www.maltatoday.com.mt/printversion/52467/#.Vwtsj_mLSUk 
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اإلجراءات التي تصل إلى حد التحریض على الكراھیة. وكثیرا ما تخلط بین الرغبة الجنسیة  -المجتمع 
 وعالوة على ذلك، تدعو وسائل اإلعالم 791واالغتصاب وقتل األطفال. اشتھاء األطفالالمثلیة والنشاط مع 

ف دعوا الدولة إلى فتح مراكز لعالج الناس المثلیین سواء مع علماء النفس أو التعذیب. وقد أدت ضیو ھذه
 792كل ھذه التصریحات والخوف من المثلیین إلى زیادة العنف المجتمعي ضد األشخاص المثلیین.

 
حمایة صراحة وال سیما على مفاھیم مثل "قد عبرت بوكانت مصر بصفتھا دولة عضو في األمم المتحدة 

حقوق  مجلس التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة ضمن اختصاص عمل رة" و "القیم التقلیدیة" في رفضھااألس
والمثلیات ومزدوجي الخناق على األشخاص المثلیین لتضیق منھجي  في ھجومكانت الدولة . حیث اإلنسان

مغایرات الھویة جنس ووخصوصا مثلي الالتوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس 
. بدأت حالة أغزر بشأن الضغوط التي تمارس على األقلیات الجنسیة والنوع االجتماعي في الفترة الجنسانیة

فرقة الشرطة إللقاء القبض  صحفي منى العراقيقاد ال، عندما 2014األخیرة في دیسمبر كانون االول عام 
واتھم ھؤالء الرجال في البدایة بموجب قانون یھدف إلى على ثالثة وثالثین رجال في الحمام في القاھرة. 

یض على : ممارسة أو التحر9الخاص بمكافحة الدعارة، والمادة  10/1961الدعارة '(القانون مكافحة "
، حكم على 2015في وقت الحق. في قرار غیر مسبوق جاء في عام  اجمیع الفجور)، ولكنھا تمت تبرئتھم

على الرغم من أنھا  793ة أشھر في السجن بتھمة التشھیر ونشر معلومات كاذبة،الصحافي التلفزیون لمدة ست
یزداد التضیق على المثلیین . وبصفة عامة، 2016من جمیع التھم في ینایر كانون الثاني عام  تأیضا برئ

 794بشكل متزاید من قبل الدولة. 
 

عیة" و "الفحش" في الرباط، "أفعال غیر طبیبتھمة ، ألقي القبض على شابین 2015بعد إیداھو مایو 
في بیان علني على التلفزیون الوطني.  بكشفھم للعلنوزارة الداخلیة  قامالمغرب. بعد یوم من االعتقال، 

التدخل لضمان تقدیم المساعدة القانونیة بوھي منظمة المثلیین المغربیة لحقوق اإلنسان  قامت جمعیة أصوات
عن التوقیعات التي جمعت  78،000ض علیھم. وعلى الرغم من والدفاع عن اثنین من األشخاص الذین قب

وحكم على الرجلین بالسجن لمدة أربعة أشھر  2015عریضة دولیة عبر اإلنترنت، في یونیو  طریق
ومن المعلوم أن الرجال یعانون التعذیب والعنف أثناء احتجازھم رھن  منھما.درھم لكل  500وغرامة 

 توقیع على وثائق.وأجبروا على الكما االعتقال، 
 

لردود فعل ناجمة عن رھاب  انشابین یتعرضلفیدیو على شبكة اإلنترنت ظھر ، 2016مارس عام  24یوم 
منزل الضحیة في مدینة بني میال. وعقب المثلیة الجنسیة ولسوء المعاملة. تم تصویر ھذا العمل الوحشي في 

مغربیة  غیر الحكومیة ةمنظم 19أصوات، و قامت صدور ھذا الفیدیو على وسائل االعالم االجتماعیة 
بیانا لحث السلطات على االفراج عن ضحایا ھذا العدوان من االعتقال،  ادعدبإدولیة ومقرھا في المغرب، و

من قانون العقوبات التي  489لفتح التحقیق واإلجراءات الجنائیة ضد الجناة، و في النھایة إلى إلغاء المادة 
 عیة" في المغرب.فعال غیر طبیاألتجرم "

 
  

                                                 
791  
792  
793 793 See: http://www.pinknews.co.uk/2015/11/30/journalist-behind-gay-bath-house-raid-sentenced-to-six-
months-in-jail/ 
794 See: http://www.egyptindependent.com/news/controversial-host-mona-iraqi-acquitted-defamation-
bathhouse-case 

http://www.ilga.org/
http://www.pinknews.co.uk/2015/11/30/journalist-behind-gay-bath-house-raid-sentenced-to-six-months-in-jail/
http://www.pinknews.co.uk/2015/11/30/journalist-behind-gay-bath-house-raid-sentenced-to-six-months-in-jail/
http://www.egyptindependent.com/news/controversial-host-mona-iraqi-acquitted-defamation-bathhouse-case
http://www.egyptindependent.com/news/controversial-host-mona-iraqi-acquitted-defamation-bathhouse-case


2016تموز  –یونیو  –رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة   
 www.ilga.org - إلغا 

 

 –منطقتنا (سوریا  –و فادي صالح  796(جاكرتا) و آنا رافین ،795(بانكوك) دوغالس سندرسبقلم: 
 797ألمانیا)

 
 آسیا ھذه األیام

 
 أیام عاصفة في إندونیسیا

رھاب المثلیة  المعبرة عن بیاناتتدفق ال 2016-2015في قصة اآلسیویة األكثر إثارة للدھشة الكانت 
. ال 2016التي بدأت في ینایر كانون الثاني عام ومن وزراء وسیاسیین ورجال دین في اندونیسیا  الجنسیة

 بارزة.ل من العداء من شخصیات أحد یستطیع أن یتذكر أي عرض مماث
 

المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ  فعالیاتعلى مدى العقد الماضي كانت ھناك ھجمات متفرقة على 
من قبل جبھة المدافعین عن االسالم وغیرھا من  ھویة الجنسانیة وثنائیي الجنسالجنسي ومغایري ال

آسیا في سورابایا في عام  إللغاالتجمعات اإلسالمیة األصولیة المحلیة، بما في ذلك حجب المؤتمر اإلقلیمي 
تتم دون دعم من  لم یتم إدانة أو شجب ممارسات ھذه الجماعات باإلضافة إلى أن ممارساتھم. 2010

 المسؤولین.
 

الحكومة " وتحث حرام" الجنسیة المثلیة ودعتفتوى  2015 أذار/في مارسأصدر مجلس علماء أندونیسیا 
في عھد الرئیس السابق  1975في عام  أأنش قد تجریم الممارسات الجنسیة المثلیة. وكان مجلس العلماءعلى 

 المجلس سوھارتو بھدف تحسین العالقات بین القادة المسلمین والحكومة المدعومة من الجیش. وقد أصدر
 نونیة في إندونیسیا، ولكنھا مھمة بنفس الوقت.مكانة قاب التي ال تحظى العدید من الفتاوى

 
تتراوح  سلسلة من العقوبات الوحشیة تواقترح العالج الفتوى أن المثلیة الجنسیة لمرض یحتاج إلى وتدعي

في مجلس العلماء: "اللواط ، رئیس لجنة الفتوى  . وقال حسن الدینلإلعدام وصوالً بین الضرب بالعصا 
علیھا باإلعدام." عمل حقیر یعاقب  المثلیةفي الشریعة اإلسالمیة و  محرمینجنس ال ومثلیات ومثلیو

لفعل ھذا االبعض. ما زال القانون یحظر ذلك. في الشریعة اإلسالمیةال یھم أنھم یحبون بعضھم وأضاف: "
 798زواج المثلیین "با إذا سمحت الحكومة سیئً  أمراً  الجنسي یجب أن یعاقب بشدة. سیكون

 
لألفعال الجنسیة المثلیة. السلطات باعتبارھا مستعمرة ھولندیة سابقة ورثت اندونیسیا الحظر الجنائي 

المستعمرات البریطانیة السابقة  ھي جنائیة تحتوي على قوانین منع القضائیة الوطنیة الوحیدة في آسیا التي
على محمل  أخذ ھذه الفتوىالوقت كان من الصعب  ھذاأو جزء من آسیا الوسطى أو الشرق األوسط. في 

تجاھل  فينماط العامة للحكومة اإلندونیسیة األعال الجنسیة المثلیة الدعوة لتجریم األف ال تتماشا -الجد 
 المثلیین.

 
، عندما، قال وزیر التكنولوجیا والبحوث 2016بدأ سیل من التصریحات العدائیة في ینایر كانون الثاني عام 

مجمع رده على وذلك في جنس من الجامعات اإلندونیسیة. الیجب منع مثلیو  أنھ والتعلیم العالي محمد ناصر
) في حرم جامعة اندونیسیا، الجامعة SGRCوجود "فریق الدعم ومركز الموارد للدراسات الجنسیة" (

 799الوطنیة الرائدة.
 

وقال محمد ناصر یتعین منع مجتمع المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة 
                                                 
795 Douglas Sanders is Professor of Human Rights Law at Mahidol University, Thailand 
796 Anna Arafin is Head of Programs Division with Arus Pelangi in Jakarta 
797 Fadi Saleh is a board member of the MantiQitna Network for Gender and Sexuality. 
798 Antonia Molloy, ‘Indonesia’s highest Islamic clerical body issues fatwa proposing death penalty for 
people caught having gay sex’, The Independent, 15 April 2015. 
799 Minister on back foot over anti-gay remarks, Jakarta Post, 25 January 2016.  The SGRC was not an 
official University initiative, but a project of some alumni, faculty and students.  It had functioned for a few 
years without apparent controversy, but had put up posters offering counselling services. 
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الجنسانیة وثنائیي الجنس ومتحرري الجنس من دخول الحرم الجامعي ألنھ أفسد أخالق األمة عندما كان من 
بیان استجابات مختلفة من الالجامعات القیم األخالقیة وقیم األجداد من اندونیسیا. وأعقب بأن تدعم المفترض 

 رئیس مجلس الشورى و باسویدان التعلیم الثانوي أنیسالثقافة ومسؤولین آخرین، بما في ذلك وزیر 
اطلقوا  ینوعمدة باندونغ رضوان كامل، الذی ماریاوليحسن، عضو مجلس النواب رینیھ  زوالیفلي

مجتمع المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة تصریحات تمییزیة مماثلة ضد 
 800. الجنسانیة وثنائیي الجنس ومتحرري الجنس

 
أنھ یجب منع أي مناقشات حول  2016دیة باندونغ ثالث أكبر مدینة في ینایر كانون الثاني عام وقال رئیس بل

 التواصلمجتمع المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة على وسائل 
وقد  CONQ.802كما تم حجب موقع منظمة تحرك األن الدولیة والمدونة األندونیسیة وموقع  801االجتماعیة.

تعزیز أنشطة لتشغیل برامج  إلى عدم جنة االذاعة االندونیسیة المذیعین والتلفزیون ومحطات الرادیودعت ل
 803.مجتمع المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیةمجتمع 

 
ین والمثلیات ومزدوجي التوجھ المثلی تدینسبعة وزراء في وسائل اإلعالم  إقتباس تصریحاتتم  المجملفي 

دعو إلى فرض قیود وعالج إجباري (وزراء التربیة والتعلیم العالي، توالجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة 
 كما قالالتعلیم االبتدائي، األمن، الشؤون الدینیة، والشئون القانونیة وحقوق اإلنسان والدفاع، واإلدارة). 

أكثر خطرا من  یات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیةأن المثلیین والمثلوزیر الدفاع 
كما دعت جمعیة الطب النفسي ھدد األمة كلھا). تال والحرب النوویة (التي تقتصر على مناطق محددة، 

 المشكلة العقلیة.األندونیسیة المثلیة الجنسیة ب
 

في قضایا  ادخلھمعبرت بعض األصوات الرسمیة عن معارضتھا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
في اندونیسیا. طلب نائب الرئیس المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة 

بینما إلتزم ه القضایا. یوسف كاال، صوت معتدل، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن ال تكون نشطة في ھذ
غیر  بأنھالصمت (ربما ألنھ كان قد طعن من قبل حملة تشویھ في االنتخابات الوطنیة  جوكويالرئیس 
 مسلم).

 
 الجزائیةقوانین 

فیھ  الذي استعادت قرار المحكمةإعادة النظر في  2016 شباط/في فبرایرطلب من المحكمة العلیا الھندیة 
ً . 804(حظر الشھیر "جماع جسدي ضد النظام الطبیعة ') 377 المادة . وكان األمل في كان الرفض متوقعا

مؤلفة من خمسة ون إلى لجنة الملتمس بینما حولثالثة قضاة إلجراء االستعراض.  المحكمة المرلفة من
م بین قرارات مسبوق ". وقد علق كثیرون على الصداالغیر بب "االكت وصفھا أحد قضاة، وھي النتیجة التي

 الھجرة بوصفھا الجنس الثالث، من جھة أخرى.بفئة واالعتراف  -من جھة  377التمسك  -المحكمة العلیا 
 

البریطاني في معظم المستعمرات البریطانیة السابقة، ولكن  الزالت القوانین الجزائیة من فترة االستعمار
حالة " في بنغالدیش والتي في اي  377یث المادة لم یتم تطبنادرا ما تطبق مباشرة. وأشار تقریر إلى أن "

القانون في السنوات تطبیث كانت "نادرا ما تستخدم في المحاكمات" في الھند. لم یكن ھناك أي دلیل على أن 
ولكن یعني  بقاء المادة . 805میت"بأنھ "قانون  القانونبعض في سریالنكا وثف الاألخیرة في باكستان، و

                                                 
800 Marguerite Afra Sapia, Govt officials’ LGBTIQ statements labeled unconstitutional, Jakarta Post, 28 
January 2016. 
801 ‘Bandung Mayor: You can support LGBT rights, just don’t do it on social media or I’ll have you 
blocked’, Coconuts Jakarta, 27 January 2016. 
802 ‘IGLHRC Website banned’, OutRight Action International, Press Release, 19 October 2015; ‘The 
Indonesian government has censored LGBT video and blog CONQ’, Coconuts Jakarta, 11 September 
2015. 
803 Govt demands UNDP remove funding for LGBT programs’, Jakarta Post, 16 February 2016 
804 377 had been declared unconstitutional by the Delhi High Court. 
805 Kaleidoscope Trust, Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, 40, 42, 
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في مالیزیا تم استخدام ھذا القانون في كثیر من األحیان مضایقات الشرطة ومطالب الرشاوى.  ضمن القانون
 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات.األن أحد آخر. وھو یقضي  الضد زعیم المعارضة أنور إبراھیم وتقریبا 

 
مم المتحدة توصیات االستعراض الدوري الشامل لأل على2016كانون الثاني عام  27في ردت سنغافورة 

 في " بین الذكور، قائال أن سنغافورة ھيالفجورعمال "ألإلغاء حظر الحقبة االستعماریة  رامیة إلىإل
 ". القانون بشكل فعالفرض تالسلطات ال "ن "األساس مجتمع محافظ" وأن

 
ت المستعمراالكومنویلث (أعضاء رابطة  2016في مارس دعا رئیس الوزراء البریطاني دیفید كامیرون 

 53من الدول ال  40البریطانیة السابقة) إلى "تضییق الفجوة" في مجال حقوق المثلیین، مشیرا إلى أن 
 م األفعال الجنسیة المثلیة.الزالت تجر األعضاء في الرابطة

 
 تمییز
في  مثلیون ومثلیات ومزدوجوا التوجھ الجنسي ومغایرو الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس ونشطان ركز

، الحملة في البرلمان دعم حزب أكبایانحملة لقانون وطني لمكافحة التمییز.  علىالفلبین لسنوات عدیدة 
مدینة كویزون في مانیال تعتبر . البرلمان فينقاش لل فرصة رعاه لم یحصل على الذين وع القانوولكن مشر

مكافحة التمییز، وفي السنوات القلیلة الماضیة قد اتبعت ھذه السابقة ل قوانین تنظیمیة في إصدار رائدةمدینة 
تركز على التوجھ الجنسي والھویة مناھضة للتمییز ل قوانین تنظیمیةفي أجزاء أخرى من البالد. ھناك 

 806. 2015 و 2003 بین عامي تفي محافظتین، تسع مدن، بلدیة واحدة صدر الجنسانیة
 

بنشاط قانون وطني لمكافحة التمییز على  تأید تيالكونغرس ال أكبایان في حزبإیتا روزالیس عضو  كانت
رئیسا للجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان، وفي  وأصبحت فیما بعد. التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیةأساس 
 حول حقوق اإلنسان. (أسیان)في اللجنة الحكومیة الدولیة  عینت ممثل الفلبین 2016أوائل 

 
ى من آسیا، قوانین مكافحة التمییز تغطي المیول الجنسیة موجودة في تایوان (للعمل والتعلیم) في أجزاء أخر

في تایالند التمییز  بین الجنسین مساواةقانون الوفي ماكاو (للعمالة وفیما یتعلق بالبیانات الشخصیة). یغطي 
 على أساس الھویة الجنسیة والتوجھ الجنسي كذلك.

 
كازاخستان  في آسیا الوسطى. شرعت كل من التعصب والتمییز ضد مجتمع المثلیین یتنامى فیھمناخ ھناك 

لعالقات الجنسیة غیر التقلیدیة". في حین تم سحب كل من القوانین الدعایة لوقیرغیزستان قوانین تحظر "
 807البرلمانات.إلى  تعاد ھذه القوانینألسباب إجرائیة، ومن المتوقع أن 

 
 في ھونغ كونغ متنافسةتقاریر 

حول سن  عامةأن الحكومة لن تعقد مشاورات  2013في ینایر أعلن الرئیس التنفیذي لیونغ تشون یینغ 
خارج  الذین تظاھرواتأثر قراره آالف المسیحیین  یكون التوجھ الجنسي. قد حولقانون لمكافحة التمییز 

قلیات الجنسیة ، األ في منتدىمكافحة المثلیین مكان انعقاد خطابھ السیاسي األول. وعین الحقا ممثلین اثنین ل
. أصدرت االحتجاج كنوع من اإلحتجاججماعات المثلیین المنتدى بشكل جماعي  تخلي مما أدى إلى

. وبدا في ترتیبات في ست والیات قضائیة أخرى، 2015دیسمبر عام  31المجموعة االستشاریة تقریرا یوم 
المئة من المشاركین في االستطالع التمییز في مكان العمل. ودعا بما في ذلك تایوان. ذكرت أربعین في 

المعاییر الطوعیة عدم التمییز التقریر، والتدریب حساسیة للمعلمین، واألطباء الممارسین واألخصائیین 
 االجتماعیین والمھنیین الموارد البشریة. لم یكن المطالبة بقانون لمكافحة التمییز.

 
لجنة تكافؤ الفرص الحكومة، وھي المسؤولة عن قوانین مكافحة  من قبل دراسةتم تنفیذ بشكل منفصل ، 

بعد أسابیع قلیلة من تقریر الفریق االستشاري. وخلصت إلى أن غالبیة الدعم  حیث تم إطالقھاالتمییز القائم. 

                                                                                                                                                 
45 and 47. 
806 Updates on these ordinances can be found at: http://pages.upd.edu.ph/ejmanalastas/policies-ordinances 
807 Amnesty International, Press Release on issuance of its annual world report, 25 February 2016 
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ات القضائیة األخرى. اآلن قانون مكافحة التمییز. كانت تتحدث عن تجربة في تایوان وماكاو وكندا والوالی
دعا رئیس لجنة یورك تشو یات نجوك الستشارة عامة حول كیفیة تنفیذ القانون الجدید لمكافحة التمییز. وقال 

، بما في ذلك فقدان المواھب المحلیة والفشل في جذب المواھب التحركان ھناك عواقب بعیدة المدى لعدم 
 األجنبیة. 

 
 العالقات

الزواج لألزواج من نفس الجنس. كان ب السماحالى  تسعى 2015كوریا في یولیو رفعت دعوى قضائیة في 
حول  No Regret أول فیلم كوريأخرج غوانغ سو الذي  جوالكوري الشھیر كیم  المخرجطراف األأحد 

 ، شارك فیھا 2013وشریكھ حفل زفاف في حدیقة في وسط سیول في عام نظم حیاة مثلي الجنس المعاصرة. 
 Our Wedding.808تم تسجیل الحفل بفیلم وثائقي األصدقاء والمؤیدین.  من 2000

 
في مایو عام ي تایوان. یدعم الرئیس المنتخب حدیثا والذي استلم دفة السلطة التغییرات قد تكون قادمة ف

الحزب الدیمقراطي التقدمي یمتلك ، تساي إنغ ون، بشكل ال لبس فیھ الزواج على قدم المساواة. 2016
)DPP (قیادة یتبع  المجلس أغلبیة واضحة في المجلس التشریعي، ولكن علینا أن ننتظر لنرى ما اذا كان

 .المثليدعم الزواج تغالبیة ال. تظھر استطالعات الرأي أن الحزي
 

مرأة تعمل ال(بموجب القانون البریطاني) مسجلة كشریك مرأة إلھونغ كونغ منح تأشیرة دخول  ترفض
. اثنین من جمعیات رجال األعمال 2016مارس في رفض الكونغ. أید قاض محكمة بشكل قانوني في ھونغ 

 قضیتھا.  أیدو
 

 Bluedباإلضافة إلى  Alibabaرعى كل من عمالق التسوق عبر اإلنترنت الصین ، 2015في عام 
 .ثماني أزواج مثلیین صینین عمالق برامج المواعدة بین المثلیین في الصین زواج

 
 الحكومات المحلیةالتسجیل من قبل 

لنظام أساسي یجیز عن مقترح ، 2015أعلن رئیس بلدیة شبوة، وھي منطقة داخل طوكیو، في مارس 
العالقات الجنسیة المثلیة بأنھا "مكافئة للزواج". تم إصدار الشھادة األولى في بإصدار شھادات االعتراف 
في طوكیو، ومدن  سیتاغواالحق لجناح  التسجیل في وقت تم توثیق. وقد 2015نوفمبر تشرین الثاني عام 

تاكارازوكا وإیغا في منطقة كانساي ھونشو. رئیس بلدیة تاكارازوكا وصف ذلك بأنھ "خطوة إلى األمام 
نفسھ الیعطي أي الزواج من نفس الجنس في جمیع أنحاء الیابان ...". تسجیل بلتشجیع حملة لالعتراف 

 .حقوق جدیدة
 

تسجیل عالقاتھم في بمن نفس الجنس  زواجألبالسماح ل 2015في مایو یوان بدأت مدینة كاوشیونغ في تا
الھیئات العامة قادرا على الوصول إلى ستكون نظام معلومات تسجیل األسر في المدینة. إذا وافق الزوجان، 

المعلومات "التي من شأنھا أن تسمح للشركاء المسجلین للعمل كممثلین قانوني ألزواجھم، على سبیل المثال، 
. أخرى. في 2015وإعطاء الموافقة لعملیة جراحیة طارئة". فتحت مدینة تایبیھ تسجیل في یونیو جاءت 

ور المدینة السابعة في تایوان للسماح لألزواج من نفس الجنس ، أصبحت مدینة جایب2016مارس عام 
 ھذه التسجیالت.لاالعتراف المتبادل  علىللتسجیل. وافقت تایبیھ وكاوشیونغ 

 
 المناسبات العامة

، عقدت إلغا آسیا مؤتمرا إقلیمیا ناجحا في تایوان، وبالتزامن مع موكب الفخر 2015في أكتوبر عام 
 دولة. 30مندوبا من  300ي آسیا. كان ھناك السنوي، وھو األكبر ف

 
 

 Pink، في تامار بارك لالحتفال ھونغ كونغ "2015أیلول عام  29في شخص  15،000تجمع أكثر من 
                                                 
808 Darren Wee, ‘Korea’s first gay married couple launches first challenge to marriage law’, GayStarNews, 
6 July 2015 
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Dot بضعة  -أكتوبر، مع الموسم الوردي  10"، تحت شعار "الحب ھو الحب". وأعقب ذلك، بدءا من
 الفعالیات.أسابیع من 

 
مثلي الجنس في سیول، كوریا، لالسنوي موكب الفخر لمعارضة المسیحیة اإلنجیلیة، حظرت الشرطة لنظرا 

 فيالعرض عن طریق االستلقاء  2014عطل بعض النشطاء المسیحیین في عام عاما.  15 لذي قبلا
لمنع حدث  2015في عام كما حاولوا الحصول على عدة تصاریح لفعالیات في نفس الوقت الشارع. 

ثلیین. منعت الشرطة مسیرة المثلیین بسبب مخاوف على السالمة العامة وتعطل حركة المرور. في یونیو الم
للموكب بالمضي قدما في المنطقة الوسطى  سمحتحظر الشرطة، و، أبطلت المحكمة اإلداریة سیول 2015

 .2015یونیو  9من سیول في 
 

في الھند، وكذلك في مانیال، فوكیت، تایبیھ مسیرات الفخر اآلن دون حوادث في عدد من المدن تجري 
 2014" في دكا، عاصمة بنغالدیش، في عام تجمع قوس قزحوطوكیو وغیرھا من المدن الیابانیة. وعقد "

 الجدید.  البنغالي لیتزامن مع العام 2015وعام 
 

 مغایري الھویة الجنسانیة
. في مالیزیا مقاطعة نیجیري سیمبیالن في تنفیذحظر الشریعة حیز البعد عدة محاوالت إلبقاف المنع, الیزال 

في والیة بینانغ تحت أحكام  مغایرة للھویة الجنسانیةامرأة  12، ألقي القبض على 2016مارس عام  2
 الشریعة.

 
لألفراد  ائقوثال بتغییرالسماح  تفیتنام حظر جراحة تغییر الجنس في البالد، وبدأ انھت، 2015في نوفمبر 

یتماشى مع قوانین مماثلة في الصین  إلى موقع نقل البالد األمر الذيراحة األعضاء التناسلیة. الذین أكملوا ج
 وھونغ كونغ واندونیسیا والیابان وكوریا وسنغافورة. 

 
أول  كأول عتماداال إلضطرابات الھویة الجنسانیة علىالجمعیة الیابانیة ،حصلت 2016في مارس عام 

سوف تسعى المنظمة لتغطیة نظام التأمین الصحي الوطني تكالیف  مجموعة من األطباء في التخصص.
 بالكامل من قبل المریض.یتم تعطیتھا حالیاً العالج والجراحة، التي 

 
كان ھناك بعض التقدم في الھند في تنفیذ قرار المحكمة العلیا بشأن االعتراف األفراد المتحولین جنسیا كفئة 

 متمیزة من المھمشین:
 

قانون حقوق األشخاص مغایري الھویة ، أقر مجلس الشیوخ في البرلمان الھندي 2015عام  نیسان 24في 
 .2014 الجنسانیة،

  
مقاعد لعدد  الھنود، مما یسمح لمغایري الھویة الجنسانیةیؤمن الحقوق واالستحقاقات  القانون ھذا مشروع

مجموعة كبیرة من المزایا وإنشاء  محجوزة في التعلیم والحكومة، وحظر التمییز في العمل، والوصول إلى
 809المحاكم. في  مجالس الرعایة االجتماعیة على مستوى المركز والدولة، ولحقوق المتحولین جنسیا

 
 
 مدارس / تعلیمال

في ھونج كونج التمییز  .S.A.Rمدارس بموضوع التنمر في أنحاء مختلفة من آسیا. تمنع كان ھناك اھتمام 
التنمر على أساس التوجھ الجنسي، وأجرت مكتب التربیة والتعلیم في ھونغ كونغ ورش عمل حول مكافحة 

 والتنمر اإللكترونيالوعي بین الجنسین، والتوجھ الجنسي، وفھم المخاوف من مثلي الجنس ، لنشر والبلطجة
أعلنت لجنة تكافؤ الفرص في ھونغ كونغ في عام  810في المدارس. التنمروكیفیة إطالق حمالت لمكافحة 

                                                 
809 Kaleidoscope Trust, Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, 42 
810 Stotzer R., Lau H. “Sexual orientation based violence in Hong Kong”, Asia Pacific Law and Policy 

Journal, 14:2, 84 (2013), at 101. 
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عمل مع مكتب التربیة والتعلیم لتشجیع صیاغة السیاسات للتصدي للتمییز في المدارس على تس اأنھ 2015
 811أساس التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة.

 
یة مناقشة وتجري دراسة التربیة الجنسیة والكتب المدرسیة. أدخلت المدارس في مقاطعة تایوان الصین

، والتي تم تقدیمھا 2011القضایا التوجھ الجنسي في الطبقات منذ بدء سیاسة المساواة بین الجنسین في عام 
الكتب أن تروج  التایوانیة زارة التربیة والتعلیموتطلب تلمعالجة ارتفاع معدالت البلطجة ولمكافحة التمییز. 

المساواة بین في مجال جنس كجزء من المنھج الدراسي ال یاتي ومثلالمدرسیة االبتدائیة والثانویة لقبول مثلی
إدراج قضایا التوجھ ،  Tongzhiالجنسین. دعمت المنظمات غیر الحكومیة، بما في ذلك جمعیة تایوان 

 الجنسي في المناھج الدراسیة.
 

 الحصول على تأجیر األرحام
تایلند عانى زوجین مثلیین (الوالیات المتحدة . في الھند وتایالند في قیودا جدیدة على تأجیر األرحام طبقت

بحیث كان الشریك  2015) من مشكلة خالل فترة تغیر القوانیین. ولد طفلھم كارمن في كانون الثاني وأسبانیا
. بعد الوالدة األمریكي ھو األب البیولوجي للطفل مع بیضة متبرع بھا وتم الحمل بواسطة إمرأة تایالندیة

فل ولكن رفضت اإلمرأة التوقیع على األوراق الالزمة للسماح للطفل بالسفر خارج حصل األباء على الط
 البالد.

 
 

 وسائل اإلعالم
وعقد . الجنس أو متحولة ةمع شخصیات مثلی الصدور منخفض التكلفة التایالندیة األفالم واصل إنتاج

 .مھرجان األفالم المثلیة في العدید من الدول والمدن
 

الھیئات التنظیمیة معاییر وسائل اإلعالم الرسمیة التي تتطلب عدم التمییز. على سبیل وقد أصدرت بعض 
المثال، والمبادئ التوجیھیة الصادرة عن حكومة دولة الفلبین: "الممارسین وسائل اإلعالم ال ینبغي السخریة 

وبالمثل، أصدرت  ووصم أو إعطاء أھمیة أقل للناس، بسبب الجنس أو التوجھ الجنسي، والصفات الجسدیة"
حظر البرامج التي وصم الناس بسبب میولھم والجنس  2012لجنة البث اإلندونیسیة المبادئ التوجیھیة في 

 ھویتھم الجنسیة.
 

في كمبودیا أصدرت وزارة اإلعالم توجیھا إلى جمیع الوكاالت وسائل االعالم لوقف مھزلة العام 
 لألشخاص المثلیین.

 
إنتاج من ، وھو Seek McCartnyصیني في دور السینما في الصین كان جنس مثلي الأول فیلم تم عرض 

، وبطولة الممثل الفرنسي جیریمي 2014عرض ألول مرة في أوروبا في عام وصیني مشترك -فرنسي
في دور العرض  The Imitation Gameوتم عرض فلم والممثل ھان قنغ.  الصینيومغني البوب  الكام

 .ذي یعرض قصة مثلي الجنسالالصینیة دون الجزء 
قصة حب بین  ، عنAddictionالدراما  من مسلسل حلقة 15 2016في فبرایر عام حذف موقع الفیدیو 

 Mama، ونفس الشيء حدث لوثائقي 2014في سن المراھقة. في دیسمبر  812الثانویة ةرسطالبین في المد
rainbow 813أمھات مثلي الجنس.  ، حولل فان بوب 

 
 االجتماعیة الصحة والخدمات

                                                 
811 Hong Kong Equal Opportunity Commission (2015), EOC Statement in response to media enquiries 
about the findings of the study on “Gender and Sexual Orientation Harassment and Discrimination 
Experiences of LGBTQ students in secondary schools”, 27 May 2015. 
812 Li Ruohan, ‘Gay TV series reportedly removed from several video streaming sites’, Global Times, 24 
February , 2016; Darren Wee, ‘China bans gay content in TV dramas’, GayStarNews, 3 March 2016. 
813 Zhang Yiqian, ‘Director sues SARFT after his LGBT movies were removed from internet’, Global 

Times, 29 September 2015. 
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في سنغافورة، وجدت الدراسة التي نشرت في المجلة الدولیة العمل االجتماعي في نوفمبر تشرین الثاني عام 
المھارات الكافیة لم یكن لدیھم ٪ منھم 77األخصائیین االجتماعیین المسجلین أن من  89، على 2015

 Oogachagaمثلیین لمشورة السنغافورة لمثلیین. قامت دراسة أخرى أجرتھا مجموعة قضایا اللتعامل مع 
٪ 40التدریب على الرغم من  وتلقیاألخصائیین االجتماعیین لم  من 91٪ من 78وجدت أن  2011في عام 

 منھم بعد التعامل مع العمالء المثلیین.
 

 المنتسبیندورة تدریبیة وورش عمل. یتم تدریس  50أكثر من  Oogachaga، أجرت 2009منذ عام 
تى التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة، وكیفیة العمل مع المثلیین الشباب واآلباء واألمھات لألطفال المثلیین. ح

 814مستشار. 1500اآلن انھم دربوا حوالي 
 
 

 األعمال
، والذي 2015عقد مؤتمر الصین الوردي السوق السنوي الثاني في شنغھاي في نوفمبر تشرین الثاني عام 

 منھ یستند، في جزء 2015عام  الصینین المثلیینمجتمع تقریر  المؤتمر مشاركا. أصدر 170جذب جذب 
 ألف شخص في المجتمع المثلیین في الصین.  18إلى دراسة استقصائیة ألكثر من 

 
 آسیا: منطقة الشرق األوسط

بسنة واحدة من قانون العقوبات اللبناني التي تعاقب "الجماع الجنسي ضد الطبیعة"  534لمادة اتحدي قدم 
لمنطقة. ھذا األمر في اإمكانات الدفاع القانوني في لبنان، وصدى عن بعض المعلومات القیمة  في السجن

ممارسة الجنسیة ر أن النجحت في الحصول على الحكم الذي ذك رفعت ھذه القضیة المرأة المتحولة التي
في األحكام الجنائیة. ومع ذلك، لم یتم  ھافي جوھرھا "غیر طبیعیة"، وبالتالي ال یمكن اعتبار المثلیة لیست
یبدو أن ھناك أي عالمة على مثل ھذه المبادرة. وعالوة على ذلك، في ال حتى اآلن، و 534إلغاء المادة 

: على سبیل المثال تم اعتقال 2015ت في عام اأخبار االعتقاالت واالنتھاك تمستوى الشارع، واصل
الجنس لعدة أسابیع من قبل الشرطة اللبنانیة، بعد أن تم إلقاء  يا مثلیمرجلین ینظر إلیھا على أنھ وتعذیب
 بحجة حیازة المخدرات (واحد غرام من الماریجوانا).علیھم القبض 

 
، قضت محكمة 2016بالذكر: في ینایر كانون الثاني عام  جدیروھناك تطور إیجابي آخر في محكمة لبنانیة 

 815.لتغییر جنسھ في السجالت القانونیةللتغییر من الناحیة القانونیة  متحولاالستئناف لصالح السماح لرجل 
العالج الالزم، والخصوصیة،  فيتحقیق الحریات الشخصیة وحق الشخص  على مبدأھذا القرار  استند

 816واألثر النفسي الناتج من إنكار ھذه الحقوق. سیةواحترام الحقوق األسا
 

المثلیین والمثلیات اضطھاد الناس  یستمر سوریا والعراق، في داعش التي تسیطر علیھاالمناطق في 
الذین تم  المثلیین : من غیر الواضح بالضبط كم عددومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة

، ، لكننا نعرف أن ھناك الكثیر. وعالوة بالرجم المثلیات المقتوالت النساء عدد من المباني العالیة، أو إلقائھم
 ومن داعشعلى ذلك، أصبحت قضیة الالجئین المثلیین السوریین والعراقیین الفارین من الحرب المستمرة 

م على المستویین اإلقلیمي خرى في العدید من مناطق النزاع في المنطقة محط اھتمااألمجموعات ال و
القضایا المتعلقة الضوء على  اجتماع مجلس األمن ألول مرة ، سلط2015والعالمي. في أغسطس عام 

یواجھ األفراد . ومع ذلك، حكم داعشالجنس من الرجال الذین یعیشون تحت  يمحنة مثلیومنھا  – المثلیینب
الھویة الجنسانیة وثنائیي الجنس وطالبي اللجوء من المثلیین والمثلیات ومزدوجي التوجھ الجنسي ومغایري 

التي التحتوي منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا مصاعب المبرر لھا وخاصة في بلدان إعادة التوطین 

                                                 
814 ‘Social workers in Zhang Yiqian, ‘Director sues SARFT after his LGBT movies were removed from 
internet’, Global Times, 29 September 2015.Singapore not trained to deal with LGBT issues’, fridae.asia, 
15 February 2016. 
815 See: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/02/transgender-ruling-lebanon-empowering-
moment-160206125311413.html 
816 See: http://europe.newsweek.com/transgender-lebanon-court-middle-east-416380?rm=eu 
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 قوانیین حمایة بخصوص التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة.
 

التفكیر بشأن المواقف من النشاط  سلطنة عمان ومن المعروف إقلیمیا بوصفھا الدولة األكثر انفتاحا في
رادیو ، بثت محطة 2015مجلس التعاون. ومع ذلك، في أكتوبر  باقي أعضاءالجنسي، ال سیما بالمقارنة مع 

 ).مثليناشط عماني األسم المزیف لمقابلة مع كالرك العزیز ( دوالیامونتي كارلو 
العام والمنتدیات اإللكترونیة والتي دعا فجر وصفھ ودعمھ لقضایا المثلیین موجة غضب عارمة في الرأس 

 واستھداف عزیز نفسھ. بعضھا إلى إغالق اإلذاعة
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 818, تامارا أدرینا 817لوكس رامون میندوز
 

   2015القارة األمریكیة: تقدم مستمر نحو المساوة للمثلیات والمثلیین ومزدوجي التوجھ الجنسي في عام 
 

معظم التقدم  -جنبا إلى جنب مع أوروبا  - تحرزمنطقة في العالم والتي ال على أنھایمكن وصف األمریكتین 
المحرز في النضال العالمي من أجل المساواة القانونیة. في العدید من البلدان الوضع القانوني لألشخاص 

 المثلیین ھو أكثر تقدما بكثیر مما في البلدان العالمیة الشمالیة. مفاھیم مثل حقوق المشارك األمھات
ة إلى أي نوع من العالجات والحاج مرضیةدون شروط  المتحولین األشخاصھویة باالعتراف القانوني و

أصبحت القاعدة. ومع ذلك، في نفس الوقت، تظھر منطقة أعلى مستویات العنف والقتل ضد السكان  الطبیة
 المثلیین، وفي معظم الحاالت اإلفالت من العقاب ھو القاعدة.

 
تیجیات على المستویات اإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة على التحقیق والكشف عن مستویات لذا ركزت االسترا

مثیرة للقلق من العنف الذي تتعرض لھ المثلیین والمثلیات وضرورة تأمین الحقوق المدنیة، بما في ذلك 
لمیل إلى زیادة مطردة في ا 2015التحرر من التمییز، والوصول إلى العدالة، وحقوق األسرة. شھد عام 

التركیز مباحثات ومناقشات بشأن تأمین الحصول على الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة على قدم 
المساواة. وقد انعكس ذلك في األعمال التي تقوم بھا منظمات المجتمع المدني على أرض الواقع، في الدعوة 

) UNجدول یطرح في األمم المتحدة ( من أجل تشریع جدید، في نھجھا في التقاضي االستراتیجي، وفي
). وقد اكتسب النضال من أجل المساواة في المنطقة الجر الرئیسیة OASومنظمة الدول األمریكیة (

والرؤیة. في الواقع، في العدید من البلدان، وقد انتخب عددا متزایدا من الناس مثلیھ، مثلي الجنس والمخنثین 
 819ومیة رفیعة المستوى.أو تعیین على خالف ذلك في مناصب حك

 
، وسجلت أوروغواي واألرجنتین والبرازیل 2015وفقا لمؤشر إدراج األمریكتین ربع االجتماعي عام 

وعالوة  820أفضل المؤھالت في إدراج المثلیین، تلیھا كولومبیا واإلكوادور والمكسیك، والوالیات المتحدة.
دولة في  15على ذلك، أوروغواي، كندا واألرجنتین ھي الدول الثالث الوحیدة في األمریكتین بین أعلى 

 821مؤشر السعادة مثلي الجنس.
 الدعوة اإلقلیمیة

في إطار منظمة الدول األمریكیة، عقد مؤتمر القمة لألمریكتین مكان في مدینة بنما في ابریل نیسان. 
الرئیس باراك أوباما ودیلما روسیف وأشار إلى مسألة التمییز ضد المثلیین والمثلیات في خطبھم. ذكرت 

822LGBTTTI لذي مارستھ التحالف منظمة الدول األمریكیة إلى مستوى غیر مسبوق من الضغط ا
                                                 
817 Lucas Ramón Mendos is an Argentine human rights lawyer, lecturer on human rights and gay activist. 
He currently works at the Williams Institute (Los Angeles), and is also doing post-grad studies at UCLA. 
He previously worked with the LGBTI Rapporteurship at the Inter-American Commission on Human 
Rights (OAS-IACHR) and the Office of the Defender General in Argentina. 
818 Tamara Adrián is a Venezuelan law lecturer, politician, and human rights activist, elected to the National 
Assembly of Venezuela in 2015. Currently, the Chairperson of the Board of Directors of the IDAHOT 
Committee, she is the Alternate Co-Secretary General on ILGA’s Executive Board and the Co-President 
and Female Director for South America section of the International Lesbian, Gay, Bi, Trans, and Intersex 
Law Association (ILGLaw). 
819 In Argentina, María Alejandra Aranda (Marita Curi) became the first lesbian elected as a communal 
representative in the City of Buenos Aires. In Canada, openly gay MP Scott Brison was appointed President 
of the Treasury Board of Canada by the newly installed Prime Minister, Justin Trudeau. In the United 
States, Kate Brown became first out bisexual governor when she took office in Oregon, and Jackie 
Biskupski, an out lesbian, was elect ed mayor of Salt Lake City, Utah. 
820 At the bottom ranks of the scale, Honduras, Paraguay, Guatemala and Panama obtained the lowest 
scores. Canada and the Caribbean were not included in this index. The report is available at: 
http://www.americasquarterly.org/charticles/social-inclusion-index-2015/  
821 This index is produced by the Johannes Gutenberg University of Mainz in Germany and Planet Romeo. 
For more information on this index, visit: https://www.planetromeo.com/en/lgbt/gay-happiness-index/ 
822 This group was founded back in 2006, in order to participate as organised civil society in the spaces of 
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المنظمات الدینیة، التي منعت بشكل منھجي الجھود لتشمل إشارات إلى التنوع الجنسي والنوع االجتماعي 
 في منتدى المجتمع المدني.

 
للجمعیة العامة لمنظمة  45وذكر ضغط قوي من قبل ھذه المنظمات أیضا على ارتفاع في الدورة العادیة ال

. وحتى مع ذلك، اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة البلدان األمریكیة لحمایة الدول األمریكیة في یونیو حزیران
حقوق اإلنسان لكبار السن، الذي یحظر صراحة التمییز ضد كبار السن على أساس التوجھ الجنسي والھویة 

الجنسیة. كانت األرجنتین، البرازیل، تشیلي، كوستاریكا وأوروغواي الدول التي وقعت على المعاھدة. 
وعالوة على ذلك، انضمت بولیفیا وشیلي مجموعة من الموقعین على اتفاقیة البلدان األمریكیة لمكافحة 823

جمیع أشكال التمییز التي شملت، ألول مرة في معاھدة متعددة الجنسیات، والحمایة من التمییز على أساس 
بلة حتى تصبح ھذه المعاھدات ومع ذلك، قد یكون ھناك لفترة طویلة مق 824التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة.

 فعالة في المنطقة.
 

لتبادل وتبادل أفضل  2015عقدت منظمات المجتمع المدني المثلیین العدید من االجتماعات اإلقلیمیة في عام 
 825الممارسات ووضع استراتیجیة على الدعوة الدولیة من أجل المساواة على الصعیدین الوطني والدولي.

 
 العالقات األسریة

ت المنطقة تقدما كبیرا في االعتراف القانوني العالقات األسریة من الناس مثلیھ، مثلي الجنس. في شھد
یونیو، قررت المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة أن األزواج من نفس الجنس لدیھم الحق الدستوري في 

ي عدة والیات مكسیكیة، كما أصبح زواج المثلیین قانوني ف826لالتحاد.  50الزواج في جمیع الوالیات ال 
وقررت محكمة العدل العلیا أن الزواج دخلت مع أي دولة من االتحاد صالحة في دول أخرى، حتى لو أنھا 

ال تعترف قانونا الحق في الزواج في حیاتھم األراضي. وقالت ایضا انھ غیر دستوري لدولة من االتحاد 
 827نس.تمنع أو تحد من الحق في الزواج لألزواج من نفس الج

                                                                                                                                                 
the Inter-American system. Back in that time there was a distinctive difference between Transgender, 
Transsexual and Travestite persons, that has practically disappeared since then, particularly because the 
Gender Identity Laws enacted in many countries do not require for surgeries in order to legally recognise 
the identity. 
823 For more information on signatory states and ratifications, visit: 
http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-70_human_rights_older_persons_signatories.asp  
824 This is the other OAS human rights treaty which contemplates sexual orientation and gender identity as 
prohibited grounds of discrimination. The explicit mention of sexual and gender diversity in these binding 
instruments is the result of several years of successful lobbying by the OAS LGBTTTI Coalition. For more 
information on signatory states and ratifications, visit: 
http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-69_discrimination_intolerance_signatories.asp  
825 In September, numerous Caribbean LGBT activists met in Grenada for the OECS 
Litigation and Advocacy Strategy Meeting. In October, LGBT political leaders from all 
over the hemisphere met in Tegucigalpa, Honduras, for an intensive two-day regional 
conference. In December, gay male leaders met in Curitiba, Brazil, and founded Gay 
Latino, a regional network for the advancement of gay men’s rights in Latina America.  
826 This decision also legalized same-sex marriage in Puerto Rico and other US overseas territories. It 
remains still uncertain if the decision will have effect in the American Samoa. It bears mentioning that 
religious organisations have actively tried to undermine the Supreme Court decision by passing Religious 
Freedom Restoration Acts (RFRAs) or introducing similar bills, which would open the possibility to 
discriminate against LGBT people due to “religious objections.” In fact, the United States did not accept a 
UPR recommendation to take affirmative steps to ensure that individuals' religious refusals are regulated to 
conform with international human rights standards that protect sexual and reproductive rights and the rights 
to equality and non-discrimination on the basis of sex, gender, sexual orientation or gender identity. 
827 These include Jalisco, Nayarit, Chihuahua, and Mexico State. The legality of same-sex marriage was 
determined either by legislative action or by means of judicial decisions. Even though the Mexican 
Supreme Court declared that any law banning same-sex marriage throughout the country is 
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وعالوة على ذلك، أصبحت النقابات المدنیة من نفس الجنس القانونیة في تشیلي واالكوادور. في كوستاریكا، 

منح قرار قضائي حقوق معینة لزوجین من نفس الجنس، مما یجعلھا أول بحكم الواقع المعترف بھا قانونا 
الشركاء من نفس الجنس بحكم الواقع في أمریكا الوسطى. في البرازیل، منحت محكمة العدل العلیا ألحد 

، قررت المحكمة الدستوریة أنھ غیر دستوري لحرمان 2016الحق في طلب النفقة بعد االنفصال. وفي عام 
 الحق في الزواج لألزواج من نفس الجنس، ومنح الحق مع اآلثار المباشرة.

 
في دولة المكسیك كامبیتشي،  من حیث صلتھ النسب، وأصبح اعتماد نفس الجنس القانوني في كولومبیا،

أمریكا وفي إقلیم ما وراء البحار البریطانیة برمودا. أبرزھا، تم تسجیل أول حالة األبوین الثالثي في 
 الالتینیة في األرجنتین.

 
ومع ذلك، في بعض البلدان األخرى، عانت الكفاح من أجل حقوق األسرة متساویة ھزیمتین كبیرتین. في 

ن األسرة الذي صدر مؤخرا یحظر زواج المثلیین والتبني. في السلفادور، استغرق الھیئة نیكاراغوا، قانو
التشریعیة الوطنیة الخطوات األولى نحو حظر دستوري الزواج من نفس الجنس. في بیرو، ھزم مشروع 

 قانون الزواج المدني من نفس الجنس في الكونغرس. من المستغرب جدا، في الوالیات المتحدة، أمرت
محكمة األحداث یوتا طفل لشطبھا من رعایة زوجین مثلیھ وتوضع مع اثنین من جنسین مختلفین، وقال: 

"كان لرفاھیة الطفل". في جامایكا، وباراغواي، واحتشد المئات ضد زواج المثلیین على الرغم من أن 
 المسألة لیست جزءا من أي نقاش برلماني أو اقتراح.

 
 تدابیر للتمییز منحنى

الرغم من أن القضاء على التحیز ضد التنوع الجنسي ویعتبر عموما الطریقة المثلى لوضع حد للتمییز على 
ضد مثلیھ، مثلي الجنس وثنائیي الجنس والقوانین المناھضة للتمییز ھي أداة رئیسیة لتحقیق ھذا الھدف 

أعمال التمییز، ومن ناحیة الكبیر. من ناحیة، ومنح الضحایا مع دورة القانوني للعمل في اللجوء وإبطال 
أخرى، وضع معیار قانوني تحت أي قانون آخر أو السیاسة العامة قد تقید الحقوق على أساس الجنسیة 

 توجیھ.
 

في األرجنتین، وھو قانون شامل لمكافحة التمییز، الذي یحظر صراحة التمییز على أساس التوجھ الجنسي 
الوالیات المتحدة، البیت األبیض تأییده لقانون المساواة، في  828والھویة الجنسیة، صدر في بوینس آیرس.

في  829لحظر التمییز على أساس التوجھ الجنسي. 1964الذي من شأنھ أن تعدیل قانون الحقوق المدنیة 
بیرو، وأصدرت العدید من الحكومات المحلیة اللوائح التي تضمن حظر التمییز على أساس التوجھ 

 830الجنسي.
 

ا مختلف الھیئات المنشأة بموجب معاھدات األمم المتحدة بعض دول أمریكا الالتینیة ، ودع2015في عام 
تم  831لتفعیل ھذا النوع من التشریعات لمكافحة الصور النمطیة واألحكام المسبقة ضد المثلیین والمثلیات.

                                                                                                                                                 
unconstitutional, the decision does automatically strike down legal bans in force. In this line, the National 
Human Rights Commission of Mexico issued in December a recommendation to all Mexican states, 
requesting them to allow same-sex marriages in their jurisdictions. 
828This law applies only to the City of Buenos Aires, the Capital of Argentina. Local LGBT organisations 
have denounced that a similar federal bill (which would gran nationwide protection) is being blocked by 
members of the National Congress.  
829 829 However, local organisations have stated that it is very unlikely that this bill will be approved with 
Republicans now in control of both chambers of Congress. 
830 These include the Municipalities of Miraflores and Santa Anita, in Lima, and the district of Belén, in 
Iquitos. 
831 The Human Rights Committee urged Venezuela (CCPR/C/VEN/CO/4) to redouble its 
efforts to combat stereotypes of and prejudice against LGBTI persons and ensure that 
acts of discrimination are prevented and that acts of violence against such persons are 
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وراس و، ) من ھندUPRقبول توصیات مماثلة وضعت في سیاق المراجعة الدوریة لألمم المتحدة العالمي (
وعلى األخص، من جامایكا وغیانا. ومع ذلك، قررت غرینادا وسانت كیتس ونیفیس عدم قبول أي من 

 التوصیات حول ھذا الموضوع وضعت لھم في التقییمات االستعراض الدوري الشامل لكل منھما.
 

 العنف
اإلنسان (لجنة البلدان األمریكیة) ، أطلقت لجنة البلدان األمریكیة لحقوق 2015في دیسمبر كانون االول عام 

مثیرة للقلق  -تقریرھا األول الموضوعي على العنف ضد الناس المثلیین في األمریكتین، یقدم للعالم غزیر 
معلومات عن مستویات وأشكال العنف ضد الناس المثلیین في نصف الكرة  -في كثیر من األحیان 

كانت اإلعدام خارج نطاق القضاء وعملیات القتل والعنف الجنسي وحشیة الشرطة بین أخطر  832الغربي.
 القضایا التي تھم جنة البلدان األمریكیة.

 
)، والعدید من CAT، أعربت لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب (2015وعلى نفس المنوال، في عام 

وحشیة الشرطة والعنف الخوف من المثلیین في بعض  المقررین الخاصین لألمم المتحدة عن قلقھا إزاء
وعالوة على ذلك، وفواتیر لزیادة العقوبات على الجرائم التي ترتكب على أساس  833بلدان أمریكا الالتینیة.

 التوجھ الجنسي أدخلت في بنما وھندوراس.
 

ن على حقوق اإلنسان تم تنفیذ العدید من المبادرات لتدریب وتوعیة الموظفین المكلفین بإنفاذ القانو
لألشخاص المثلیین في جمیع أنحاء األمریكتین، بما في ذلك في أنتیغوا وبربودا، األرجنتین، البرازیل، كندا، 

شیلي، كولومبیا، كوبا، غواتیماال، وغرینادا، وجامایكا، المكسیك، وسانت كیتس و نیفیس والوالیات 
ھذه التدریبات تجري في بلدان منطقة البحر الكاریبي  المتحدة. والجدیر بالذكر، وقع عدد ال بأس بھ من

الناطقة باللغة اإلنجلیزیة. أصدرت وزارة العدل الوالیات المتحدة مبادئ توجیھیة جدیدة لتحدید ومنع التحیز 
ضد المرأة في استجابة إنفاذ القانون واالعتداء الجنسي والعنف المنزلي، والذي یتضمن اعتبارات محددة 

 834التي ارتكبت ضد المثلیین والمثلیات. عن الجرائم
 

ولألسف الشدید، ألقى رئیس اللجنة الرئاسیة الفنزویلیة لإلصالح الشرطة البیانات الخوف من المثلیین على 
شاشة التلفزیون، قائال مثلي الجنس من الرجال على استعداد لخدمة للشرطة الفنزویلیة ال یمكن أن یعلن على 

 المثلیة.المأل میولھم الجنسیة 
 

التي تعتبر التوجھ الجنسي المزعوم لصبي یبلغ من  -قرار قضائي مثیر للجدل من قبل محكمة أرجنتینیة 
اثارت غضبا بین منظمات المثلیین  -العمر ست سنوات كما ظرفا مخففا لالعتداء الجنسي الذي عانى منھ 
رت لجنة البلدان األمریكیة بیانا صحفیا المحلیة والمؤسسات األكادیمیة وحتى الوكاالت الحكومیة. كما أصد

                                                                                                                                                 
investigated effectively. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights urged 
Venezuela (E/C.12/VEN/CO/3) and Paraguay (E/C.12/PRY/CO/4) to enact legislation to 
provide protection against discrimination in the access to ESCR, in particular access to 
employment, social security, health care and education.  
832 The IACHR report is available (in Spanish only) at 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf 
833 The Committee against Torture urged Colombia to investigate these crimes and to provide mandatory 
training to law enforcement officers on the prosecution of cases involving the commission of acts of 
violence motivated by a person’s sexual orientation or gender identity (CAT/C/COL/CO/5). The UN 
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders and the Special Rapporteur on the rights to 
freedom of peaceful assembly and of association expressed concern about violence against LGBT people 
and LGBT defenders in Honduras and Ecuador (A/HRC/28/63/Add.1 and A/HRC/29/25/Add.3). The 
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders also brought up the use of anti-terrorist 
legislation to deprive LGBT defenders of their liberty (A/HRC/28/63/Add.1). 
 
834A full text copy of the document is available at: https://www.justice.gov/opa/file/799366/download  
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 وبعد بضعة أشھر وقد ألغت قرار من المحكمة العلیا في مقاطعة بوینس آیرس. 835ردا على ذلك.
 

 تجریم العالقات الجنسیة المثلیة في منطقة البحر الكاریبي
الجنسیة المثلیة في دولة في نصف الكرة الغربي التي ال تزال تبقي القوانین التي تجرم العالقات  11وتقع 

منطقة البحر الكاریبي الناطقة باللغة اإلنجلیزیة، وال تزال ھناك مقاومة سیاسیة قویة للقضاء على ھذه 
وقد انعكس ھذا في حقیقة أن أیا من بلدان منطقة البحر الكاریبي تقییمھا في جلسات االستعراض  836القوانین.

ومع ذلك، في كثیر منھا، وتشارك 837ذا الھدف. قبول توصیات للتحرك نحو ھ 2015الدوري الشامل 
، جلب الناشط الجامایكي موریس 2015المنظمات المحلیة بنشاط في الدعوة لھذه القوانین تلغى. في عام 

توملینسون قدما تحدیا جدیدا ضد قوانین اللواط المحلیة، بعد أن أسقطت دعوى قضائیة مماثلة في عام 
2014. 

 
ضد التنوع الجنسي والنوع االجتماعي في جزء كبیر من المجتمعات في منطقة وعلى الرغم من شعور قوي 

البحر الكاریبي، وأصدر العدید من الموظفین العمومیین التصریحات اإلیجابیة فیما یتعلق بالمساواة بین 
 وعالوة على ذلك، تم عقد العدید من الفعالیات فخر المثلیین في جمیع أنحاء منطقة البحر 838المثلیین.

بیجوت وأنجیالین جاكسون، علنا  Donnyaوقد اعترف عمل اثنین من نشطاء مثلیھ المعلقة،  839الكاریبي.
 840من قبل الملكة الیزابیث الثانیة وباراك أوباما، على التوالي.

 
 المساواة في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

األمریكیة على بروتوكول سان سلفادور أول دوراتھ ، احتفل الفریق العامل في منظمة الدول 2015في عام 
لتحلیل تقاریر وطنیة عن التقدم الذي أحرزتھ الدول األعضاء في منظمة الدول األمریكیة في مجال الحقوق 

وتضمنت العدید من الحكومات المتغیرات على التوجھ الجنسي في  841االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.
الجتماعي، والصحة، والتعلیم. وعالوة على ذلك، حثت لجنة األمم المتحدة المعنیة تقاریرھا بشأن الضمان ا

بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في والثقافیة بعض حكومات أمریكا الالتینیة على سن تشریعات لتوفیر 
الحمایة ضد التمییز في الحصول على فرص العمل والضمان االجتماعي والتعلیم والرعایة الصحیة 

                                                 
835 The press release is available at: http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2015/059.asp 
836 These countries have laws that are applicable to the general population. Other countries in the Americas 
still have similar regulations applicable only to members of security or armed forces. Panama for instance, 
did not accept a recommendation to repeal such regulation. For its part, the IACHR took a case before the 
Inter-American Court on Human Rights concerning Ecuador’s international responsibility as a result of the 
decision to discharge the alleged victim from the army after he was allegedly found engaging in same-sex 
relations (Case Homero Flor Freire v. Ecuador). Moreover, several countries in the Americas still keep 
laws and regulations on ‘public morals’, which are used by law enforcement officials to persecute and 
abuse LGBT people. For more information on this issue, see IACHR Report on Violence against LGBTI 
people, available at: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf 
837 These include Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, and Saint Lucia. 
838 These include Senator Vynnette Frederick from Saint Vincent and the Grenadines; Jamaican Minister of 
Justice, Mark Golding, and the Mayor of Kingston, Angela Brown Burke; Belizean Minister of Housing, 
Michael Finnegan; the Grenadian Prime Minister, Keith Mitchell; and Leslie Ramsammy, former Health 
Minister of Guyana. 
839 Pride events took place in Barbados, Belize, Curacao, Jamaica, and Suriname. 
840 Donnya Piggott, director of Barbados Gays and Lesbians Against Discrimination (BGLAD), was 
awarded the Queen’s Young Leaders Award for her activism for the rights of LGBT people in Babrados; 
Angeline Jackson, founder and executive director of Quality of Citizenship Jamaica (QCJ) was 
acknowledged by Barack Obama in his speech at the University of the West Indies in Kingston as one of 
the island’s “remarkable young leaders”. 
841 The Protocol of San Salvador is the additional protocol to the American Convention on Human Rights to 
ensure Economic Social and Cultural Rights. Pursuant to the provisions of the Article 19 the States Parties 
to this Protocol undertake to submit periodic reports on the progressive measures they have taken to ensure 
due respect for the rights set forth in this Protocol. For more information, visit: 
http://www.oas.org/en/sedi/dsi/protocol-ssv/ 
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من جانبھا، أعربت لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل عن قلقھا إزاء التمییز ضد األطفال  842التعلیم.و
 المثلیین، تؤثر بشكل خاص حقھم في التعلیم والصحة.

 
 التعلیم

یمثل البلطجة الخوف من المثلیین واحدة من العقبات الرئیسیة في الحصول على التعلیم عن المثلیین 
األطفال. في كولومبیا، قررت المحكمة الدستوریة أن مؤسسات التعلیم العالي ال یمكن والمثلیات، وخاصة 

أن تمیز، بین أسباب أخرى، على أساس التوجھ الجنسي، وأمر إدراج التنوع الجنسي والمساواة بین الجنسین 
 843وطنیة.في المدارس مدونات قواعد السلوك، وعلى األخص، في المناھج الدراسیة في جمیع المدارس ال

في شیلي، وأفادت مصادر محلیة أن المعلم أقیل بعد أن اتھم بأنھ تخویف الطالب مثلیھ. ھذا ھو في اتفاق مع 
 وأسرھم. LBTIالمتعلقة بحقوق الشباب  9ورقة موقف الیونیسف 

 
الكلیات وجاء أقل األنباء المشجعة من الوالیات المتحدة، حیث كان ھناك ارتفاع في الطلبات المقدمة من قبل 

االنتماء الدیني للحصول على إعفاءات من قوانین مكافحة التمییز االتحادیة، والتي تسمح للمؤسسات لتمیز 
صراحة ضد الطالب المثلیین. وعالوة على ذلك، في كندا، نظمت مجموعة من اآلباء الدیني "أولیاء األمور 

شامل الجدید في أونتاریو، والتي شملت والطالب على اإلضراب" احتجاجا على مناھج التعلیم الجنسي ال
 دروسا حول التنوع الجنسي.

 
 والعقلیةالصحة البدنیة 

شھدت المنطقة تقدما كبیرا في مكافحة ما یسمى تحویل "العالجات". المنع من تم سنھا في الوالیات 
یھودیة  ھذه الممارسات. في ھذا الخط، قضت محكمة في والیة نیو جیرسي ضد جماعة845وكندا  844المتحدة

التي تقدم ھذه مشكوك فیھا "العالجات". وكان المدعون العامون في برازیلیا لمقاطعة دورة تدریبیة مستمرة 
حول ھذا الموضوع. في اإلكوادور، وذكرت لجنة السیداو أنھ على الرغم من الجھود المبذولة من قبل 

 846الحكومة، وممارسة "عكس المثلیة" في العیادات ال یزال مستمرا.
 

في البرازیل، أطلقت وزارة الصحة وجامعة برازیلیا دراسة رئیسیة لتقییم إمكانیة الوصول إلى الخدمات 
الصحیة للنساء المثلیات وثنائیي الجنس. في األرجنتین، وفرض حظر على المتبرعین بالدم المثلیین رفعت 

ل إدارة الغذاء والدواء سیاساتھا نھائیا عن طریق قرار صادر عن وزارة الصحة. في الوالیات المتحدة، تعدی
في بیرو،  847على التبرع بالدم، ولكن ذكر ناشطون محلیون أن السیاسة الجدیدة في مكان ال یزال التمییزیة.

على الرغم من أن وزارة الصحة صرح رسمیا بأن المثلیین والمثلیات لم یمنع من التبرع بالدم، ورفض 
 تدخل أمین المظالم. امرأة مثلیھ بسبب میولھا الجنسیة دفعت

 
 الحق في العمل واستحقاقات الضمان االجتماعي

وقد شھدت عدة بلدان إنجازات كبرى في حمایة الناس مثلیھ، مثلي الجنس والمخنثین في سوق العمل. في 
الوالیات المتحدة، أصدرت لجنة تكافؤ فرص العمل (جنة تكافؤ فرص العمل) قرار تاریخي یعترف بأن 

                                                 
842  
843  
844 Bans on conversion therapy were enacted in Illinois and Oregon, and in the city of Cincinnati. 
Furthermore, the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) issued a report 
calling to put an end to these practices. 
845 The ban was enacted in the Canadian province of Ontario. Further efforts to ban these practices were 
reported in the province of Manitoba. Moreover, a member of the Conservative Party was expelled after he 
openly supported conversion therapies. 
846 The Committee also urged Ecuador to ensure the implementation of legislation that prohibits these 
practices (CEDAW/C/ECU/CO/8-9). 
847 Bans on conversion therapy were enacted in Illinois and Oregon, and in the city of Cincinnati. 
Furthermore, the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) issued a report 
calling to put an end to these practices. 
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أساس التوجھ الجنسي یندرج ضمن نطاق التشریعات التي تحظر التمییز على أساس الجنس التمییز على 
) توجیھا بشأن معاییر Conapredفي المكسیك، أصدر المجلس الوطني لمكافحة التمییز ( 848القائمة.

 849المساواة بین العمل وعدم التمییز بما في ذلك صراحة التوجھ الجنسي كأساس التمییز المحظورة.
 

) واالتحاد األرجنتیني المثلیین دراسة بشأن التمییز في العمل ضد ILOأطلقت منظمة العمل الدولیة (
المثلیین والمثلیات في األرجنتین. في شیلي، أمرت محكمة مجلس مدینة تالكا لتعویض ثالثة موظفین سابقین 

أن مجلس المدینة زیارتھا لتلقي كانوا قد فصلوا بسبب میولھم الجنسیة. كما قرر المقرر أن المسؤولین من 
وزارة التشیلي  Igualesتدریب خاص في مجال حقوق اإلنسان. وعالوة على ذلك، أطلقت فونداسیون 

 العمل دراسة ھامة لتقییم الوضع من المثلیین والمثلیات في مكان العمل.
 

ما تخویف النساء  وأشار المقرر الخاص لألمم المتحدة حول العنف ضد المرأة، في ھندوراس، وغالبا
المثلیات، لمضایقات أو التغاضي عن الترقیات، وربما حتى أن نفت العمل بسبب أسلوبھ في اللباس. وعالوة 

على ذلك، اعترف جنة البلدان األمریكیة حالة قدمت من قبل معلم التشیلي الذي زعم أنھ طرد من مدرسة 
دان األمریكیة لحقوق اإلنسان جلسة استماع علنیة من جانبھا، عقدت محكمة البل 850كاثولیكیة لكونھ مثلیھ.

 851في قضیة تتعلق بحقوق الشركاء من نفس الجنس في الحصول على الحقوق التقاعدیة.
 

، التي ترأسھا ماریال كاسترو، وركز على الحق Transphobiaفي كوبا، احتفاالت یوم ضد رھاب المثلیة و
ت المتحدة، والیة لویزیانا حاكم المنتخب، جون بیل إدواردز، في عدم التعرض للتمییز في العمل. في الوالیا

 852وأكد انھ سوف یصدر أمرا تنفیذیا یحظر التمییز ضد المثلیین لموظفي الدولة والمتعاقدین مع الحكومة.
 

 اإلسكان
ل تم اإلبالغ عن الحصول على سكن مالئم في األمریكتین واحدة من التحدیات الرئیسیة التي مثلیھ ذات الدخ

 المنخفض، والناس مثلي الجنس ، وخصوصا یواجھھا الشباب.
 

في جامایكا، والشباب المثلیین بال مأوى حیث طرد بعنف على ید الغوغاء من المجاري التي كانوا قد 
في فنزویال، بدأت عائالت المثلیین احتجاج للمطالبة إدراجھا  853أجبروا على العیش في العامین الماضیین.

یة لالسكان. في الوالیات المتحدة، أصدر المعھد الحضري دراسة على الخبرات التي تعیش في الخطة الوطن
شباب بال مأوى المثلیین الذین یمارسون الجنس في مقابل الطعام والمأوى في مدینة  300ما یقرب من 

ي المناطق نیویورك. وذكر ما یقرب من ثلثي أنھم كثیرا ما یتعرضون النتھاكات الشرطة والبحث الغازیة ف
 العامة.

 
، شدد المقرر الخاص 2015الحصول على السكن ھو أیضا تحدیا كبیرا في سیاق الحراك البشري. في عام 

لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للمشردین داخلیا وعدم إمكانیة الحصول على الحمایة والمأوى لألفراد 

                                                 
848 This is the current EEOC interpretation of Title VII of the Civil Rights Act of 1964. See David Baldwin 

v. Department of Transportation, EEOC Appeal No. 120133080 (July 15, 2015), available at: 
http://www.eeoc.gov/decisions/0120133080.pdf 
849 The National Institute of Women (Inmujeres) and the Department of Labor and Social Security (STPS) 
also took part in the preparation of the document. The directive can be downloaded from: 
http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx-r-025-scfi-2015.pdf 
850 The admissibility report can be downloaded from 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2015/CHAD1236-08EN.pdf 
851 The I/A Court is expected to issue its decision on the merits of the case in 2016 (Case Angel Alberto 

Duque v. Colombia). The hearing is available at: https://vimeo.com/137318897 
852 852 It bears mentioning that Louisiana is one the states in which it is still legal to fire an employee based 
on their sexual orientation. 
853 The mob attack took place even when a local court had ruled that loitering in a public sewer was “not a 
problem,” as they are technically public places.  
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 854المثلیین في ھایتي.
 

 استنتاج
ثبت أن عام  2015لجنس والمخنثین في األمریكتین أكثر نشاطا من أي وقت مضى، و نشطاء مثلیھ، مثلي ا

فوارة في النضال من أجل المساواة. أظھرت شجاعة وتصمیم األجیال األولى والثانیة من القادة في جمیع 
جرم أنحاء نصف الكرة ألھمت الكثیر من اآلخرین الذین یقفون اآلن عن حقوقھم، حتى في البلدان التي ت

حبھم لآلخرین وھویاتھم أو رفض خالف مع العنف وازدراء. وھناك أدلة من التحالفات والدعم القوي 
لمعاركنا المجتمع المدني بشكل عام، وبشكل خاص من قبل ناشط في مجال حقوق اإلنسان في مختلف 

 المجاالت.
 

والنضال من أجل حیاة كریمة.  ، واصلت عدد كبیر جدا لدفع مع حیاتھم ثمن تواجھ مجتمعاتنا2015في عام 
وجاء رد فعل لالنتصارات المساواة في شكل تشریع صدر مؤخرا المقید واإلعفاءات الدینیة، والمزید من 

 التمییز والعنف. ومع ذلك، فإن النضال تطول.
 
 

  

                                                 
854 A/HRC/29/34/Add.2 
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 فریق أوروبا –إلغا 
 

 2015أوروبا: تسلیط الضوء على التطورت األساسیة والتوجھات في عام 
 

من االرتفاعات المذھلة التي خطفت عناوین الصحف العالمیة  -عام من المشاعر المتضاربة  2015كان 
لتذكیر واقعیة أن العدید من المجتمعات الجنسین و متحولي الجنس كان قلیال جدا لالحتفال منذ نشر لدینا 

 الماضي التقریر السنوي.
 

أماكن غیر متوقعة. مالطا، ارتفع أصغر دولة في  یمكن القول إن جاءت التغییرات األكثر دراماتیكیة من
مدعومة مزیج ال یقاوم من  - 2015االتحاد األوروبي إلى أعلى بلدنا مؤشر قوس قزح الترتیب في عام 

اعتمدت تشریعات یفتح آفاقا جدیدة  -النشاط العزم والقیادة السیاسیة لم یسبق لھ مثیل على المستوى الوطني 
ھزت أیرلندا خارج عباءة كدولة المحافظة اجتماعیا، مرتبطة ارتباطا وثیقا المذھب وسیاسات عامة شاملة. 

الكاثولیكي، عندما األغلبیة الساحقة من الشعب االیرلندي من جمیع أنحاء البالد، صوت لیس فقط لصالح 
األوروبیة:  المساواة في الزواج ولكن أیضا اعتنق التغییر. وقدم كل من الجزر ھدایا قیمة لحركة المثلیین

األمل واإللھام. نأمل ینبع من حقیقة أن التغییر السیاسي واالجتماعي العمیق ھو في الحقیقة ممكنة. تشھد قوة 
 ملموسة من تعبئة المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع القیادة السیاسیة كان ملھمة حقا.

 
نعترف بأن عناوین األخبار من عموما سنة "التذكیر". عدة مرات ودفع علینا أن  2015ومع ذلك، كان 

ایرلندا ومالطا حتما جذبت كثیرا ما یخفي الوضع أكثر تعقیدا في أجزاء كثیرة من أوروبا. تحقیق المساواة 
في وجھ واحد للحیاة، مثل الزواج على قدم المساواة، ال یعني نھایة رحلة الدعوة لدینا. یجب أن تثیر المزید 

 السیاسیین لتخفیف قبالة. من العمل، ال تمثل سببا للقادة
 

بعض من أھم التطورات ذات الصلة مرة أخرى إلى االعتراف المتزاید بحقوق اإلنسان لألشخاص عبر 
عام عندما تدخلت المؤسسات الوطنیة واألوروبیة جھودھا لمعرفة المزید عن  2015وثنائیي الجنس. كان 

. في نواح كثیرة، أدت مالطا مرة أخرى على واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمایة حقوق األشخاص ثنائیي
طول الطریق مع قانون الھویة رؤیة الجنس، التعبیر الجنس والجنس الخصائص، والتي جعلت من البلد 

األول في العالم لمنع أي إجراء العملیات الجراحیة غیر الضروریة على الخصائص الجنسیة لشخص دون 
نسان أیضا إلى واقع عملي في المدارس من خالل سیاسة شاملة موافقتھم. وضعت المثل العلیا لحقوق اإل

 اللعابر، ثنائیي الجنس ومتغیر الجنس الطالب.
 

التركیز المالطي یدل على قوة دفع متزایدة في جمیع أنحاء أوروبا أن تكون سباقة حول حمایة حقوق 
ان حمایة واضحة من التمییز على األشخاص ثنائیي. باإلضافة إلى التقدم المحرز في مالطا، كما قدمت الیون

دیسمبر كانون االول. ویشمل فنلندا تحدیث قانون المساواة بین الجنسین  24أساس الخصائص الجنسیة في 
اآلن أي إشارة إلى "مالمح الجنسین من الجسم" الذي یھدف إلى حمایة األشخاص ثنائیي الجنس ضد 

ئیي الجنس كما محاید، وھي المرة األولى التي التمییز. اعترفت محكمة في جوالت، فرنسا، شخص ثنا
 اعترفت محكمة فرنسیة الفرد عن وجود الجنس اآلخر من الذكور أو اإلناث.

 
على المستوى األوروبي، أعطت منشورین على مستوى عال القضایا التي ثنائیي الناس من التعرض قیمة 

الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي ومجلس  مواجھتھا. أطلقت في نفس الیوم مایو، الواردة كال من وكالة
أوروبا أوراق مفوض حقوق اإلنسان في توصیات قائم على حقوق اإلنسان لتحسین حیاة الناس ثنائیي. كل 
من ھذه المنشورات وضعت قضایا ثنائیة الجنس بقوة في قلب األجندة األوروبیة، وكذلك بمثابة تذكیر في 

 "ال شيء عنا بدوننا". -لتشمل أصوات الناس ثنائیي الجنس في أعمالھم الوقت المناسب لصانعي السیاسات 
 

مالطا الثوري في السیاق  GIGESCعندما یتعلق األمر بحقوق الشعب العابر، كما ذكرنا سابقا، كان قانون 
األوروبي، كما أنھ یحتوي على أحكام تتعلق البالغین والقاصرین على حد سواء. كما عرض ایرلندا الذي 

ل انتظاره قانون االعتراف الجنس على أساس نموذج تقریر المصیر (بالنسبة لألشخاص الذین تتراوح طا
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و كبار السن) بعد سنوات من الحمالت من قبل نشطاء عبر الوطنیة، مستوحاة من  18أعمارھم بین 
حالیا تعدیالت  استمرار الدكتور یدیا فوي. ویتوقع المزید من البلدان على أن تحذو حذوھا: السوید تخطط

على عملیة التعرف بین الجنسین والسلطات الفرنسیة تدرس مقترحات إلزالة الحاجة إلجراء عملیة جراحیة 
من الممارسة الخاصة بھم. وتحدث العدید من السیاسیین في بلجیكا في صالح إلغاء معاییر التدخل الطبي 

من قبل مجموعة من الخبراء في فنلندا، الیونان،  والتغییرات المحتملة على التشریعات القائمة وأثیرت أیضا
ألمانیا والنرویج. في مجلس على مستوى أوروبا، قضت المحكمة األوروبیة أن التعقیم لیس شرطا مسبقا 
ضروریا لألفراد خضوعھ لعملیة جراحیة تغییر الجنس لدیھم االعتراف جنسھم من الناحیة القانونیة في 

 ضد تركیا. YYحالة 
 

، فإن رحلة لكثیر من الناس غیر المشبعة في أوروبا ھو تذكیر آخر مفید للمجتمع المثلیین أوسع. ومع ذلك
یجب أن نستمر في تسلیط الضوء على معالم في حین ال تسمح ھذه اإلنجازات لجعل لنا غافلین عن العمل 

ضد  Lل ایجاد وسیلة لتنفیذ الذي ال تزال بحاجة إلى أن تكتمل. ومن الجدیر بالذكر أن لیتوانیا ال تزال تحاو
؛ الناس 2007حكم لیتوانیا من المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان. تم تسلیم ھذا القرار إلى أسفل في عام 

غیر المشبعة في لیتوانیا ال تزال تنتظر إجابات العملیة. قد بولندا قانون االعتراف الجنس مرت على مجلسي 
یكن انقلبت على الفیتو الرئاسي وترك المجتمع العابر دون عملیة ، ولكن لم 2015البرلمان في صیف عام 
 االعتراف قانونیة مقننة.

 
أول واسعة استطالع للرأي العام األوروبي لتغطیة القضایا  -على الجانب اإلیجابي، ومسح یوروبارومیتر 

ي أن یكون قادرا على ٪ من الذین شملتھم الدراسة یعتقدون أن الناس العابر ینبغ63لم یكشف عن أن  -عبر 
٪ فقط من 34تغییر الوثائق المدنیة لتعكس ھویة جنسھم. ومع ذلك، عند تحلیل ردود فعل كل بلد على حدة، 

٪ عنھا في بلغاریا ورومانیا. ھذه األرقام تثبت أمرین: مدى أھمیة ھو 29المستطلعین المجریة وافقت، بدعم 
 إلیصال ھذه الحاجة إلى التغییر بین عامة الناس. مواصلة الدفاع عن حقوق الناس عبر وكیف ھو مھم

 
، شھدنا المزید من البلدان على زیادة الحمایة لألسر الجنسین و متحولي الجنس. أصبحت 2015خالل عام 

) في أوروبا لتبني 2017(ال تعول فنلندا حیث القانون سیدخل حیز التنفیذ في ینایر  12ایرلندا البالد ال
وذلك بعد النتائج غیر العادیة لالستفتاء مایو ودعم شعبي وسیاسي واسع النطاق تعبئتھا  المساواة في الزواج

من خالل حملة االیرلندي نعم المساواة. وكانت ھذه النتیجة ملحوظة بشكل خاص، نظرا رحلة ایرلندا 
یتزوج سریعة نسبیا من تجریم اللمساواة في الزواج. األزواج من نفس الجنس في لوكسمبورج یمكن أن 

ینایر. وكان رئیس وزرائھم بین األزواج األولى لالستفادة من اعتماد الزواج  1وتعتمد بشكل مشترك من 
على قدم المساواة. انضمت قبرص والیونان ومجموعة البلدان ذات الشراكة المدنیة؛ وكان نشطاء المثلیین 

 حتفاالتھم یمكن أن تبدأ.قبل ا 2015في كال البلدین إلى االنتظار حتى المراحل األخیرة من 
 

ضد إیطالیا أن ینكر الزوجین  Oliari، حكمت انھ المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان في 2015في یولیو 
من نفس الجنس االعتراف القانوني عالقاتھم ھو انتھاك لحقوق اإلنسان. ھذه الزیادة في قرار التوقع 

والضغط على حكومات أوروبیة أخرى للعمل. النقاش حول الزواج المدني اإلیطالیة بلغت ذروتھا في 
قانون إلى المرحلة التشریعیة المقبلة، على الرغم تحریك مشروع  2016انتخابات مجلس الشیوخ في فبرایر 

من تكلفة أحكام اعتماد األم الثانیة التي أسقطت. قال ھذا، وتقدم حقوق األبوة واألمومة في النمسا، كما 
ضربت المحكمة الدستوریة أسفل الحظر المفروض على الزوجین من نفس الجنس التبني المشترك وتوسیع 

بمساعدة طبیة. في البرتغال، وأصبحت اعتماد مشترك والثاني الوالدین مؤخرا  بلد الوصول إلى التلقیح
 .2016حقیقة واقعة عندما انقلبت البرلمان حق النقض الرئاسي في فبرایر 

 
قدمت العدید من التذكیر بأن االستفتاء األیرلندي كان االستثناء إلى العدید من القواعد. في العدید  2015لكن 

االستفتاءات والتغییرات الدستوریة  -وھي سلوفاكیا وسلوفینیا وسویسرا  -وروبیة األخرى من البلدان األ
حول قضایا الجنسین و متحولي الجنس صیغت بعبارات سلبیة. في حین أن التعبئة العامة الملھم، من قبل 

سویسرا،  منظمات المثلیین استباقیة یقودھا، ساعد على تجنب تقیید حقوق الزوجین من نفس الجنس في
وكانت النتیجة النھائیة ولیس كما مشجعة في سلوفینیا. ھناك، تم استخدام االستفتاء لتجاوز صنع القرار في 
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البرلمان. وافق البرلمان على مشروع قانون الزواج على قدم المساواة في مارس اذار ان رفض باالقتراع 
فتاء دیسمبر على حزمة كبیرة من التغییرات الشعبي في دیسمبر كانون االول. في أرمینیا، في أعقاب است

الدستوریة، تم تعریف الزواج بأنھ اتحاد بین األزواج مختلفة الجنس فقط. مقدونیا ھي دولة أخرى حیث 
حاولت الحكومة أن تحدد دستوریا الزواج بأنھ اتحاد بین الرجل والمرأة فقط، ولكن التصویت تنفیذ النھائي 

بة المقال. في بلدان أخرى، نصبت الحواجز اإلجرائیة في محاولة لمنع التغییر لم یكن قد حدثت في وقت كتا
حتى  2014اإلیجابي. التشریعات التنفیذیة المطلوبة للحصول على استونیا احتفل قانون الشراكة مسجل 

انون الزواج وتباطأ التوالي بنسبة البرلمانیین مكافحة المساواة. الجماعات المناھضة للمساواة دعا إلى إلغاء ق
 .2017على قدم المساواة في فنلندا، المقرر أن تدخل حیز التنفیذ في عام 

 
ان معاملة طالبي اللجوء المثلیین كانت دائما مسألة مثیرة للقلق، ولكن أصبح من األولویات تماما أكثر 

التعامل مع . والعدید من الدول األوروبیة 2015إلحاحا للمنظمات الجنسین و متحولي الجنس في عام 
وصول المزید من الالجئین، والمنظمات غیر الحكومیة المثلیین تحاول أیضا تقدیم الدعم ل طالبي اللجوء 

الجنسین و متحولي الجنس، إما مسافرا خالل بلدانھم أو الرضا ھناك كالجئین. وكانت لغة "بلدان ثالثة آمنة" 
 تنتھي اجتماعات القمة في بروكسل وفي على جدول األعمال على عدة مستویات سیاسیة. سواء في ال

أوروبا -البرلمانات الوطنیة. التطورات المتعلقة باللجوء الحظت مرة أخرى في التقریر السنوي الرابطة
. مالطا منح حق اللجوء على أساس الھویة الجنسیة ألول مرة، غیرت الحكومة الھولندیة سیاسة 2016

یا ووانتقد ظروف االعتقال في المملكة المتحدة من قبل تقریر اللجوء لھا للمتقدمین المثلیین من روس
 المجموعة البرلمانیة. وھو الموضوع الذي نتوقع أن یؤدي إال إلى زیادة في أھمیتھا.

 
واحدة من االتجاھات الجاریة أكثر فیما ھو الفضاء إغالق للمجتمع المدني. لقد رأینا القیود التي وضعت 

الحكومیة، بما في ذلك الجماعات الجنسین و متحولي الجنس، في عدد متزاید من على المنظمات غیر 
البلدان. والحكومات نصب الحواجز القانونیة واإلداریة وتفشل بشكل متزاید لتشمل المجتمع المدني في 
تمویل عملیات صنع القرار. وھذا یجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة للمجتمع المدني لتلقي الدعم الخارجي وال

للعمل، إلى التأثیر على عملیة صنع السیاسة العامة، لعقد التجمعات العامة أو إنشاء منظمات جدیدة. منظمو 
الحدث في تركیا وأوكرانیا والجبل األسود، على سبیل المثال ال الحصر، وقد واجھ بسبب القیود المفروضة 

ول الكبریاء، والھجمات العنیفة على كییف على حقھم في التجمع بحریة، مع قسوة الشرطة في مسیرة اسطنب
 الكبریاء وفرض حظر على المسیرة في أودیسا، و اإللغاء متعددة من نیكسیك كبریاء یمشي على التوالي.

 
وقد أعاق ھذا النشاط العملي یوما بعد یوم الدعوة للنشطاء المثلیین من جو خانق التي أنشأتھا المراجعات 

ن مثل المجر وسلوفینیا. وباإلضافة إلى ذلك، حوادث ترھیب ومضایقة المدافعین المستمرة والتفتیش في بلدا
عن حقوق اإلنسان آخذة في االرتفاع. وأضاف الناشط في كوسوفو لبرنامج السالمة / مراقبة المدافع عن 

حقوق اإلنسان، موظفي المنظمات غیر الحكومیة في مولدوفا تعرضوا للتھدید من قبل تحتل مجموعة 
 تصاص الولع الجنسي باألطفال، وكان أفاد ناشطون األوكرانیة اإلقلیمي النتقالھ الى كییف أو الھجرة.االق

 
واصل المجتمع المدني لمواجھة عرقلة داخل روسیا، كما تم استھداف مجموعات الجنسین و متحولي الجنس 

إلى ذلك، تعتبر المنظمات  تحت عنوان "الدعایة المضادة" القائمة والقوانین "عمیل أجنبي". وباإلضافة
األجنبیة أن یكون خطرا أمنیا یمكن صفت باعتبارھا "منظمة غیر مرغوب فیھ" ومنعت من العمل في ظل 

. في ھذا السیاق، واجھ الناس المثلیین الھجمات المستمرة، والتي 2015التشریع الجدید الذي أقر مایو 
الشركات أو فقدان وظائفھم. أوسع السیاسة  تتراوح من العنف الجسدي والكراھیة خطاب إلى إغالق

الجغرافیة أیضا أثرت بشكل كبیر على الوضع في أوكرانیا، حیث حظوظ الناس المثلیین ظلت مرتبطة 
بالتطورات السیاسیة في البالد. من جھة، وجدت المنظمات غیر الحكومیة واألفراد صعوبة متزایدة في 

القرم وجنوب دونباس. من ناحیة أخرى، ساھم وعد من السفر  العمل في األراضي المحتلة من شبھ جزیرة
بدون تأشیرة داخل االتحاد األوروبي إلى حد كبیر في إدراج بند مكافحة التمییز وتحمي الناس على أساس 

 التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة في قانون العمل.
 

مستویات دینا قوس قزح أوروبا  خطاب الكراھیة واصلت أیضا وصمة عار على سجالت البلدان على جمیع
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الترتیب؛ على سبیل المثال، كانت ھناك تقاریر من الشخصیات العامة (مثل السیاسیین أو الزعماء الدینیین) 
باالدالء بتصریحات بدافع عنصري في بلغاریا، ألمانیا، الیونان، السوید وتركیا، على سبیل المثال ال 

بشأن أذربیجان في سبتمبر خطاب الكراھیة السیاسي ضد الناس  الحصر. وأدان قرار البرلمان األوروبي
المثلیین. إن وجود مثل ھذه التصریحات ھي فكرة مزعجة بما فیھ الكفایة ولكن تأثیرھا یمكن زیادة أضعافا 

مضاعفة عندما یكون الضحایا عدم اللجوء القانوني. العدید من الدول األوروبیة والدول األعضاء في االتحاد 
روبي ودول من خارج االتحاد األوروبي، ما زالت تفتقر إلى التشریعات التي تجرم خطاب الكراھیة األو

ضد الناس على أساس میولھم الجنسیة و / أو ھویة النوع. علق مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق 
قیقة لیست لحظة ھناك في الح -اإلنسان على ضرورة القادة السیاسیین إلى تكثیف بشأن ھذه المسألة مارس 

 لیخسره.
 

في جمیع أنحاء المنطقة األوروبیة كما  transphobicلألسف، وارتفاع معدل العنف الخوف من المثلیین و
یبدو سمة متكررة من تحلیل سنوي لدینا. مرة أخرى ھذا العام، نحن اإلبالغ عن جرائم الكراھیة خطیرة في 

ومولدوفا وروسیا. اتجاه واحد مواز للقلق ھو اإلفالت من عدة بلدان، من أذربیجان والیونان إلى جورجیا 
العقاب واضح تعلق على ھذه الھجمات كما ھو في كثیر من األحیان لم تتخذ الدافع المتعلقة التحیز في 

الحسبان على اإلطالق. المجتمع المثلیین، وال سیما الشعب العابر، ما زالت ھدفا للعنف الشدید في تركیا. 
المثلیین المعروفة في عقر داره في أنقرة وسوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة عندما أبلغ اغتصبت ناشط 

عن الحادث. كما االستعراض السنوي ذاھبا لطباعة في أبریل، علمنا أن مكتب المدعي العام، ودراسة 
 شكوى الناشط، قضت بأن ضباط الشرطة لن یحاكم.

 
. تحدثت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان ضد تعطل ولكن كانت ھناك محاوالت للرد ضد الكراھیة

، وقد سلم 2015). في أبریل 2015وآخرون ضد جورجیا (مایو  Identobaالعنیف للمسیرة الفخر في 
الجملة األولى لجریمة ضد المثلیة الجنسیة بموجب قانون جرائم الكراھیة المجریة الموجودة أسفل من قبل 

سة في البوسنة والھرسك أیضا مناقشات حول كیفیة تحسین التشریعات جرائم محكمة في بودابست. بدأ السا
الكراھیة، ویحتمل أن تؤثر على جمیع المستویات االتحادیة الثالث. وتھدف التعدیالت التي أدخلت في 

لحمایة الناس ضد جرائم الكراھیة على أساس الخصائص المیل الجنسي  2015الیونان في النھایة من عام 
 یة الجنسیة أو جنسھم.والھو

 
عام من التذكیر. أوال، تذكیرا بأن التقدم ال مفر منھ،  2015وعموما، على النحو المذكور أعاله، كان عام 

وأنھ االنحدار ھو كل شيء ممكن جدا. علینا أن نتذكر أنھ عندما نفكر عملنا ھو أكثر، وھذا ھو عندما نكون 
ه النقطة كل واضحة جدا في العدید من البلدان، حیث التفاؤل في أعمالنا األكثر عرضة للخطر. وكانت ھذ

المبكر التي كثرت في األسابیع واألشھر من السنة فتح قد تبخرت جمیع ولكن بحلول دیسمبر كانون االول. 
ھذه اللمحة من أوروبا في العام الماضي والتي سبق ذكرھا في التجارب العاطفیة التي یعاني منھا النشطاء 

في بولندا وسلوفینیا واستونیا وفنلندا. ھذه األحداث تذكرنا الحیویة التي یمكن أن تتغیر األمور في  المثلیین
بعض األحیان لیلة وضحاھا. أنھا تظھر مدى سرعة الحاالت یمكن أن تتطور وتتحول إلى شيء غیر 

 متوقع.
 

ن التحسینات سوف تتدفق بشكل ثانیا، التغییر لیس التلقائي. ومن التطورات اإلیجابیة في بلد ال یعني أ
طبیعي. وال یفعل التغییر اإلیجابي في بلد واحد یضمن تغییر تلقائي في اآلخرین. اعتماد تدابیر تشریعیة 

وسیاسیة ملموسة لجعل المساواة واقعا یومیا بالنسبة لألشخاص المثلیین حالة ركود في العدید من البلدان. 
شعبي لحقوق اإلنسان لألشخاص المثلیین آخذ في االزدیاد. أظھرت ھذا على الرغم من حقیقة أن الدعم ال

٪ من المشاركین في االستطالع اتفقت 71من مسح یوروبارومیتر االتحاد األوروبي لنا أن  2015الطبعة 
 یجب أن تكون لھ نفس الحقوق التي یتمتع بھا الناس من جنسین مختلفین. LGBعلى أن الناس 

 
ة، في البرلمانات الوطنیة ومؤسسات االتحاد األوروبي، أمر ضروري للتقدم. االلتزام القیادة السیاسیة النشط

الدؤوب لتحقیق المساواة لألشخاص المثلیین (ونتیجة لذلك، وخلق مجتمع أكثر مساواة لجمیع مواطنیھا) 
ستویات في معروضة من قبل الحكومة المالطیة الحالیة ھي فریدة من نوعھا تماما. ولكن في الكثیر من الم
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، ویبدو أن القیادة السیاسیة قد یصرف عندما یتعلق األمر بقضایا الجنسین و متحولي الجنس. 2015عام 
سواء كان ذلك من انشغال حقیقي أو لسبب أكثر مكرا، والنتیجة النھائیة ھي في نھایة المطاف نفسھ. نشرت 

إلسقاط تدابیر لمكافحة البلطجة الخوف من وزارة التعلیم اإلیطالیة مبادئ توجیھیة مناھضة للترھیب فقط 
المثلیین من األسابیع استراتیجیة المثلیین الوطنیة في وقت الحق. وقال نواب الذین صوتوا أسفل اقتراح 

االتحاد المدني لألزواج مختلفة الجنس في لیتوانیا كانوا قد فعلوا ذلك لتجنب االضطرار إلى إعطاء حقوق 
جنس في المستقبل. تراجعت الحكومة سلوفاكیا خطة عمل وعدت على المثلیین مماثلة لألزواج من نفس ال

المساواة في ینایر كانون الثاني، على ما یبدو التخلي عن سكانھا المثلیین وترك المسؤولیة للعمل للحكومة 
رحة المقبلة. یدعو صناع القرار األلمانیة للضغط من أجل إحراز تقدم في المساواة في الزواج أو المقت

 التوجیھ لمكافحة التمییز في االتحاد األوروبي بدا مرة أخرى أن تقع على آذان صماء.
 

وأخیرا، وخلق تغییر دائم یتطلب جھدا متواصال. ومن فعالیة ومتانة من التغییر الذي یجب أن نستمر في 
بت یتم تمریر قطعة ولكن كیف یجري تنفیذھا؟ في األیام التي أعق -مراقبة. قد یكون لدینا قوانین جدیدة 

جدیدة من التشریعات، یمكن أن یكون من السھل على الساسة أن تشمس في وھج اإلنجاز. وقد تم نشر 
ولكن أنھا ال تشمل جمیع الناس المثلیین أو جماعات تفوتھ الحمایة؟ ھناك وعي متزاید بأن  -سیاسات جدیدة 

ا ھو الحال في التفكیر في أولئك الذین مدرجة. إذا من المھم لیفكروا فیمن تبقى من مبادرة سیاسیة معینة كم
كنا نرید حقا لتعزیز المساواة بین الجنسین و متحولي الجنس، ثم یجب أن تشمل قوانین احتیاجات كبار السن 

، الملونین، والناس المثلیین اإلیمان وأفراد مجتمعنا من مزیج من الخلفیات LBTIالمثلیین والنساء 
ادیة. تغییرات عمیقة ال یمكن تحقیقھا إال إذا كانت ھذه القوانین ھي مفیدة من الناحیة االجتماعیة واالقتص

العملیة. یجب أن القوانین تعمل لصالح الجمیع في مجتمعنا، ولیس مجرد مجموعة فرعیة. یجب أن یتم 
ضواء وسائل تعزیزه التغییر في الواقع. وإال فإنھ یخاطر یجري أي استخدام للناس المثلیین مرة واحدة أ

 اإلعالم یتالشى بعیدا أو "الجدة ترتدي قبالة '.
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 856و أسیكسلس فوالفو 855آنا براون
 

رھاب المثلیة الجنسیة المدعوم من الدولة في أوقینوسیا: التطور, التحدیات المتزایدة والتوجھات 
 .المستقبلیة

 
 المقدمة

نیوزیلندا، واألرض من الطیور، ومنطقة أوقیانوسیا قال وھذا العام تم عقد مؤتمر الرابطة أوقیانوسیا في 
ھذه اإلمكانات من أجل التغییر ویعود  857لدیھا إمكانات ھائلة ل"خلع" تماما مثل تحمل االسم نفسھ في البالد.

 الفضل إلى الطاقة والزخم من قبل المجتمع المدني على نحو متزاید حیویة یتحقق.
 

تمییز على أساس التوجھ الجنسي، وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "مثلي في حین یركز ھذا التقریر على ال
الجنس" و "المتحولین" ال محاذاة تماما مع مفاھیم النوع االجتماعي والجنسیة في المحیط الھادئ. على سبیل 

كما مصطلح شامل لكل من النساء والمتحولین جنسیا مثلي الجنس  Leitiالمثال، في تونغا یستخدم كلمة 
لمخنثین من الرجال. ھناك الھویات الجنسیة والجنس المتنوعة والمختلفة داخل المحیط الھادئ التي ھي وا

خاصة إلى الثقافات المحلیة مع أصول في التقالید واألساطیر. تحلیال لھذه الھویات والمعاییر االجتماعیة 
تجریم المثلیة الجنسیة في منطقة ذات الصلة خارج نطاق ھذا المقال. ومع ذلك، ینبغي أن یكون مفھوما أن 

أوقیانوسیا إلى حد كبیر من مخلفات االستعمار بدال من التقالید القانونیة المستمدة من الممارسات الثقافیة 
 األصلیة.

 
 التطورات اإلیجابیة

 المحیط الھادئ
الالزمة  وخالل العام الماضي كان ھناك بعض إصالح القانون الوضعي في األراضي األمریكیة والشروط

 لتحقیق التغییر عبر المحیط الھادي تنمو بشكل مطرد.
الماضیة ومستوى غیر  12في حین تغییر قانوني خالل العام الماضي كان متواضعا، وشھدت األشھر ال 

مسبوق من تعبئة المجتمع المدني المثلیین وزیادة في وضوح الرؤیة والدعم لحركة المثلیین من أجل 
ق اإلنسان المحیط الھادئ من أي وقت مضى األول على التوجیھ وھویة النوع المساواة. مؤتمر حقو

دولة جزریة في  12مندوبا یمثلون  96، یمثل اجتماعا تاریخیا من 2014الجنسي، الذي عقد في تونغا مایو 
 858المحیط الھادئ، وبدعم من الدولة والعائلة المالكة تونجا.

 
إطالق الحر المحیط الھادئ،  -ن من ساموا وتونغا وفیجي ، حضره ممثلون رسمیو2015وقع في أغسطس 
. عند إطالق، رئیس فیجي، سعادة transphobiaحملة إقلیمیة لمكافحة رھاب المثلیة و -وحملة المساواة 

راتو ابیلي نایالتیكاو، ناشد دول المحیط الھادئ األخرى إلى االنضمام إلى الكفاح من أجل المساواة بین 
 859لي الجنس.الجنسین و متحو

 
                                                 
855 Anna Brown is the Director of Advocacy & Strategic Litigation at the Human Rights Law Centre 
(Australia) where she manages the LGBTI Rights Unit. She is currently a board member of the Victorian 
Gay & Lesbian Rights Lobby, National LGBTI Heath Alliance (Australia) and is an outgoing board 
member of ILGA Oceania. 
856 Isikeli Vulavou is founder and Executive Director of the Rainbow Pride Foundation, Fiji, Deputy Chair 
of the Pacific Sexual Diversity Network (PSDN), and Regional Advisory Group member of the Asia Pacific 
Coalition on Male Sexual Health (APCOM). 
857 Speech by ILGA Executive Director, Renato Sabbadini, at the opening of the ILGA Oceania Regional 
Conference on 9 March 2016, http://ilga.org/ilga-oceania-rainbow-human-rights-and-health-conference-
keynote-speech/ 
858 See: www.eiseverywhere.com/file_uploads/cf45ccc65413d2484eecbcd7c199742a_KenMoala.pdf 
859 United Nations Office of the High Commissioner, ‘United Nations Launches Pacific Campaign against 
Homophobia and Transphobia’ (Press Release, online) 6 August 2015, at: 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16298&LangID=E 
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. وھذا 2016وأخیرا، تم عقد مؤتمر الرابطة الثاني من نوعھ اإلقلیمیة في ولینغتون، نیوزیلندا مارس 
المستوى من التعبئة في أوساط المجتمع المدني وضوح الرؤیة بالنسبة لحركة المثلیین لم یسبق لھ مثیل، 

 المستقبل . ویعد أكبر دعم وزخم لإلصالح القانون والتغییر االجتماعي في
 

لألسف، لم تأت ھذه الزیادة في الرؤیة دون رد فعل عنیف، نظرا للشعبیة واسعة من الدیانات المسیحیة في 
والقلق  860كثیر من البلدان. على سبیل المثال، وكان في استقبال المؤتمر في تونغا مع االحتجاجات الشعبیة،

دى اإلجھاض وزواج المثلیین في ملك تونغا معلنا أن من أن التصدیق على االتفاقیة من شأنھ أن یؤدي إلى أ
من قبل الزعماء في فانواتو، وانتقد إنشاء فریق مجتمع المثلیین علنا 861بالده ستنسحب من االتفاقیة. 

ال یزال ھناك الكثیر الجنسیة المثلیة في وسائل اإلعالم والمدارس ومختلف شرائح المجتمع على  862الدینیین.
 نطاق أوسع.

 
 أسترالیا ونیوزیلندا

في أسترالیا ونیوزیلندا، مثلیھ، مثلي الجنس، وثنائیي الجنس االستمرار في التمتع بالعدید من الحقوق 
القانونیة التي حرم منھا رفاقھم في الغالبیة العظمى من المحیط الھادئ. نیوزیلندا ھي البلد االول والوحید في 

في العالم. في اآلونة األخیرة، ووعد  13thمثلیین، وغیر وقد أوقیانوسیا إلضفاء الشرعیة على زواج ال
رئیس الوزراء االسترالي مالكوم تیرنبول إلجراء استفتاء على زواج المثلیین، وخالل العام الماضي عددا 

 من الدول قد إصالح قوانین للقضاء على التمییز وتعزیز الحمایة لألزواج من نفس الجنس وأسرھم.
 

 إلغاء التجریم
ال یزال ھناك الكثیر من العمل الذي یتعین القیام بھ لتحقیق تجریم جمیع أنحاء المنطقة: حالیا سبع دول 
األعضاء في األمم المتحدة والدولة الجزریة غیر عضو واحد (جزر كوك) لدیھا مثل ھذه القوانین في 

مان وكیریباتي. لألسف، في قوانینھا. من ھذه، تنطبق أحكام یجرم اثنین فقط من الدول للنساء: جزر سلی
شھرا، بل  12وقت كتابة ھذا التقریر لم تكن ھناك تطورات قانونیة إیجابیة لإلبالغ عن ھذه الفترة لمدة 

)، 2010، انضمت باالو فیجي (2014وبعض إضعاف الموقف في بعض الوالیات القضائیة. في عام 
) 1997)، وأسترالیا (2005جزر مارشال ()، و2007وتوكیالو (كل في  Nieuفانواتو وتؤید نیوزیلندا 

) في إضفاء الشرعیة على السلوك الجنسي المثلي. ومع ذلك، ال تزال ھناك ثماني والیات 1986ونیوزیلندا (
قضائیة في أوقیانوسیا التي تجرم السلوك الخاصة بمحض الجنسي بین البالغین من نفس الجنس: كیریباس، 

 موا وجزر سلیمان، وتونغا، توفالو وجزر كوك.وناورو وبابوا غینیا الجدیدة وسا
 

 جزر كوك
كیلو متر مربع، ویتوقع ان اختصاص المقبلة  237األمة جزیرة صغیرة من جزر كوك (مع كتلة أرض فقط 

التي تسلط  2015لتحقیق تجریم. لجمعیة المثلیین المحلیة في جزر كوك، تي تیاري، بدأت حملة في عام 
فعت إلصالح القوانین. وقال رئیس الوزراء ان الحكومة ال تفكر في ھذه القضیة الضوء في ھذه القضیة، ود

. ومع ذلك، فإن جزر كوك سوف 2011بالرغم من وعدھا بذلك خالل االستعراض الدوري الشامل في عام 
، ونأمل 2017تستضیف مؤتمر حقوق اإلنسان والمحیط الھادئ لاللتوجھ الجنسي و الھویة الجنسیة في عام 

 ھذا الحدث قد یثبت أنھ وسیلة للضغط مفیدة للتغییر.أن 
 

 ناورو
لم تكن ھناك  2011،863في حین تعھد ناورو إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجریم السلوك المثلي في عام 

                                                 
860 Oceania TV ‘Conference on gays and lesbian rights in Tonga sparks public uproar’, 13 May 2015, at: 
www.oceaniatv.net/2015/05/13/conference-on-gays-and-lesbian-rights-in-tonga-sparks-public-uproar/ 
861 Bruce Hill, ‘King of Tonga annuls CEDAW’, ABC Online, 30 June 2015, at: 
www.abc.net.au/news/2015-06-30/king-of-tonga-annuls-cedaw/6584744 
862 Radio New Zealand, ‘Vanuatu churches will not accept LGBT community – Bishop’, 16 May 2014, at: 
www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/2596089/vanuatu-churches-will-not-
accept-lgbt-community-bishop 
863 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Nauru, A/HRC/17/3, 8 March 2011, at 
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 2NDأي تقاریر عامة عن التقدم منذ ذلك الوقت. واألسوأ من ذلك أثناء االستعراض الدوري الشامل ناورو 
، "الحظ" الدولة بدال من "مقبولة" واصل یدعو إلى عدم تجریم السلوك 2015في دیسمبر كانون االول عام 

المثلي. اعترفت الحكومة أنھا ناشئة المسألة على الصعید العالمي، واألخذ بعین االعتبار مشاعر الدینیة 
أن مشاورات مفتوحة وطني من ، یعتقد الحكومة Nauruansواالجتماعیة التي عقدت منذ فترة طویلة من 

 864شأنھ أن یكون أفضل طریقة لمعالجة ھذه المسألة.
 

 بابوا غینیا الجدیدة
عالمات االنحدار واضحة أیضا في بابوا غینیا الجدیدة. بعد أي تقاریر عن المالحقات القضائیة لمدة خمس 

، وحكم على أحد السكان بابوا غینیا الجدیدة Malalauaمارس في منطقة  2014سنوات، لألسف في عام 
المحلیین لمدة عامین من السجن ل"أعمال غیر الئقة بین الذكور. وقال القاضي الذي أصدر الحكم أنھ على 

الرغم من انتشار الممارسات الجنسیة المثلیة في المجتمع، لھ ما یبرره من أجل "ردع [لھ] وغیرھا من 
علقة بالتنمیة في البالد التي رفضت صراحة التوصیات ھذا ھو المت 865االنغماس في ھذا النوع من السلوك".

المقدمة من خالل أول االستعراض الدوري الشامل لتجریم القوانین التي تستھدف العالقات الجنسیة المثلیة 
بین الرجال. ویبقى أن نرى ما إذا كان سیكون ھناك أي تغییر في موقف بابوا غینیا الجدیدة على تجریم في 

 .2016اض الدوري الشامل المقبلة لیبدأ في أبریل عملیة االستعر
 

 ساموا
بینما توصیات تاریخیا ساموا رفضت من جانب المجتمع الدولي إلى عدم تجریم النشاط الجنسي المثلي 

، محدثة حكومة 2013شھدت البالد بعض اإلصالحات القانونیة اإلیجابیة في السنوات األخیرة. في عام 
، بما في ذلك الجرائم الجنسیة، وتحدید "اتصاالت 2013في قانون الجرائم لعام ساموا قانونھا الجنائي 

) لتشمل الجنس عن طریق الفم والشرج، وباالستدالل یسمح االتصال الجنسي بین s.49 )3الجنسیة" تحت 
ھم من القانون الجدید ال یزال لتجریم اللواط. األ s.67الذكور إذا كان "وافقت على، وطواعیة." ومع ذلك 

 Fa'afafine. Fa'afafineتجریم انتحال اإلناث، مؤكدا المجتمع ساموا  2013من ذلك، تضمنت التغییرات 
ھو ثقافة فرعیة بین الجنسین الثالثة (التي توجد عادة في الثقافات البولینیزیة)، التخلص تقلیدیا ثقافة ساموا 

 نفس الجنس الناس في ھذا السیاق.أن یكون متسامحا من المتحولین جنسیا، واإلرشاد، وجذبت من 
 

العام الماضي، وذكرت أن المنظمة الجنسین و متحولي الجنس الرائدة في ساموا تم تعیین  SSHفي تقریر 
عضوا في المجلس االستشاري شكلت حدیثا في البالد للمعھد الوطني لحقوق اإلنسان. ومع ذلك، مخیبة 

اض الدوري الشامل ال یذكر أو إشارة إلى القضایا التوجھ أو االستعر 2016لآلمال، وتقریر الدولة لساموا 
 866في البالد. Fa'afafineھویة النوع الجنسي، بما في ذلك السكان 

 
 جزر سلیمان

تواجھ جزر سلیمان معركة شاقة لتحقیق تجریم بعد أن عارضت تقریر لجنة إصالح قانون تجریم التوصیة 
أنھ ال توجد تقاریر من قانون العقوبات التي تطبق في حالة العالقة بشدة. وتجدر اإلشارة إلى  2008في عام 

 867الجنسیة المثلیة في ھذه الدولة، على الرغم من المقاومة المتحمسین القتراحات لإلصالح.

                                                                                                                                                 
para. 9, see: http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/nauru/session_10_-
_january_2011/ahrc173naurue.pdf 
864 Ibid, at para. 66. 
865 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 55: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
866 Office of the Ombudsman & Samoa National Human Rights Institute, “For Samoa, by Samoa: State of 
Human Rights report” (2015), at: 
http://www.ombudsman.gov.ws/images/20150806_stateofhumanrightsreport_english.compressed.pdf 
867 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 58: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
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 تونغا

في حین لم تكن ھناك أي خطوات إیجابیة نحو تجریم في تونغا أشار من خالل التواصل مع آلیات األمم 
ق اإلنسان، من المھم أن تونغا استضافت المؤتمر االفتتاحي المحیط الھادئ الجنسیة شبكة المتحدة لحقو
. الدعم 2015) حقوق اإلنسان على التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة والتعبیر في یونیو PSDNالبیولوجي (

أجل التغییر االجتماعي  لھذا الحدث من الدولة والعائلة المالكة تونجا یبشر بالخیر لبناء المزید من الدعم من
 868واإلصالح.

 
 توفالو

ورفضت توفالو على قبول توصیات إللغاء ھذه القوانین من خالل دورتین من المراجعة الدوریة الشاملة، 
 869على الرغم من أن الدولة قد أشار على األقل أنھ كان مفتوحا للنقاش.

 
 معاملة طالبي اللجوء

تواجھ المنطقة ھو العالج أسترالیا القاسیة والعقابیة من المثلیین الذین وھناك تحد كبیر لحقوق اإلنسان التي 
یفرون من االضطھاد. یستمر أي طالب لجوء وصولك إلى أسترالیا أو األراضي االسترالیة عن طریق 

القوارب لیتم إرسالھا إلى جمھوریة ناورو، أو جزیرة مانوس، (جزء من بابوا غینیا الجدیدة)، حتى لو كان 
ع إلى الخوف من االضطھاد على أساس طلب اللجوء على أساس الجنسیة التوجھ أو الھویة الجنسیة. یرج

حالیا، واثنین من الالجئین اإلیرانیین الذین طلبوا اللجوء في أسترالیا أعید توطین في ناورو وتعرضوا 
ي عالقة من نفس الجنس. لالعتداءات جسدیة والمضایقات من قبل المجتمع المحلي، كما تم تحدیدھا بأنھا ف

 870الزوجان سجناء الظاھري في غرفھم وال تترك خوفا من العنف ومزید من الھجمات.
 

وقد تم تسلیط الضوء على محنة طالبي اللجوء المثلیین المرسلة من أسترالیا إلى جزیرة مانوس في بابوا 
تس ووتش، التي تفید بأن طالبي غینیا الجدیدة من قبل مركز القانون الدولي لحقوق اإلنسان وھیومن رای

في مرفق االحتجاز في الجزیرة.  -بما في ذلك االعتداء الجنسي  -اللجوء المثلیین یتعرضون لسوء المعاملة 
ومن المعلوم أن عددا من طالبي اللجوء المثلیین إرسالھا إلى بابوا غینیا الجدیدة تفكر في تغییر طلبات 871

على أساس میولھم الجنسیة الدعاءات كاذبة على أساس بعض األسباب  اللجوء الخاصة بھم، من المطالبات
األخرى مثل اتفاقیة الدین أو الرأي السیاسي. ھناك أیضا ذكر عدد من طالبي اللجوء الذین اختاروا العودة 
إلى دیارھم على الرغم من المخاطر التي یواجھونھا في بالدھم األصلیة. في نھایة المطاف، ھناك قلق من 

طلبات اللجوء على أساس التوجھ الجنسي قد ال تكون معترف بھا من قبل بعض صناع القرار في بابوا  أن
 غینیا الجدیدة.

 
 أسترالیا

المعاملة التمییزیة ضد المثلیین بموجب القانون الجنائي ال تزال تمثل مشكلة في عدد قلیل من الدول في 
أسترالیا. وینص القانون كوینزالند لعصر التفاضلیة للموافقة فیما یتعلق الشرج، الذي یمیز بشكل غیر مباشر 

و ساوث ویلز إلزالة ما یسمى ، شرع نی2014ضد الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال. في عام 

                                                 
868 Speaking Out 2015: The Rights of LGBTI People across the Commonwealth, Kaleidoscope Trust in 
association with Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (London, 2015), at 58: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf 
869 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Tuvalu, A/HRC/24/8, 15 July 2013, at 
para. 17, see: http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tuvalu/session_16_-
_april_2013/ahrc248e.pdf 
870 Nicole Hasham, ‘Gay refugees on Nauru ‘prisoners’ in their home Nauru as Australia prepares to 
celebrate Mardi Gras’, The Age, 5 March 2016: http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/gay-
refugees-on-nauru-prisoners-in-their-home-as-australia-prepares-to-celebrate-mardi-gras-20160304-
gnam2h.htm 
871 HRLC & HRW, Australia & Papua New Guinea: A Pacific Non-Solution, July 2015: 
https://www.hrw.org/news/2015/07/15/australia/papua-new-guinea-pacific-non-solution 
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الدفاع "الذعر مثلي الجنس 'ولكن ھذا الدفاع جزئي على القتل ال تزال متوفرة في كوینزالند وجنوب 
أسترالیا، على الرغم من أن كال الحكومتین حالیا بمراجعة القضیة. یسمح للدفاع جزئي المشتبھ فیھ لمذنب 

وا إثبات أنھا تعرضت الستفزازات في مقتل نتیجة تقدما الجنسي بالقتل غیر العمد بدال من القتل إذا استطاع
 من عضو من نفس الجنس.

 
 االعتراف العالقة

 المحیط الھادئ
المساواة في الزواج تثیر جدال واسعا في العدید من الدول في المحیط الھادئ وعارضت من قبل القادة 

عن معارضتھم لزواج مثلیي الجنس عدة م علنا السیاسیین. في فیجي، وقد صرح رئیس الوزراء والنائب العا
مرات، وقال رئیس الوزراء مؤخرا أن الناس مثلي الجنس یجب أن تتحرك إلى أیسلندا إذا كانت ترید أن 

، والتي 2015ودفع قرار تاریخي للمحكمة العلیا في الوالیات المتحدة في یونیو حزیران عام  872تتزوج.
الحق في الزواج لألزواج من نفس الجنس، والقادة السیاسیین في ساموا رأت أن الدستور األمریكي یضمن 

ومع ذلك، فقد جاء لیس كل األراضي األمیركیة الرصاص 873ضد زواج المثلیین. األمریكیة التحدث علنا 
الذي یقر المساواة في الزواج  2015أمریكا ساموا. مرت جوام االمریكیة على مشروع قانون في أغسطس 

التمییز في التوظیف على أساس التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة والتعبیر بین الجنسین. ویحمي ضد 
التعرف على جزر ماریانا الشمالیة أیضا المساواة في الزواج بعد قرار المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة. 

 2015.874یولیو  2وقد أجریت أول زواج المثلیین في جزر ماریانا الشمالیة في العاصمة، سایبان، في 
 

 أسترالیا
في أسترالیا، واالعتراف الفعلي العالقات الجنسیة المثلیة في إطار القانون االتحادي وتوافر مخططات 

االعتراف عالقة رسمیة في الوالیات واألقالیم یعني أن تحقیق المساواة في الزواج سیكون إلى حد كبیر 
جزء كبیر من النقاش العام حول حقوق األشخاص  نصرا رمزیا. ومع ذلك، استمرت المشكلة الحتالل

المثلیین في البالد. وقد التزمت الحكومة االئتالفیة إلى إجراء استفتاء وطني حول ھذه المسألة، إذا أعید 
بدعم شعبي من  875انتخابھ. وقد التزمت المعارضة العمل على وضع تشریعات المساواة في الزواج.

٪، فمن المرجح أن أسترالیا سوف تحقق المساواة في الزواج في 70الي المساواة في الزواج یجلس في حو
 غضون السنة المقبلة سواء عن طریق االستفتاء أو االنتخابات البرلمانیة.

 
في العام الماضي، كما تم تعزیز مخططات االعتراف العالقة على مستوى الدولة مثل كوینزالند إعادة 

في ذلك الحق في عقد االحتفاالت وفیكتوریا تعدیل مخطط عالقاتھا التشریعات "الشراكة المدنیة"، بما 
لتخفیف شروط اإلقامة واالعتراف الزواج في الخارج واالتحادات المدنیة تلقائیا األزواج من نفس الجنس 

 بموجب القانون الفیكتوري.
 

من قوانین التبني،  للقضاء على التمییز ضد األزواج من نفس الجنس 2015مرت فیكتوریا التشریع في عام 
وھناك حركة إیجابیة نحو اإلصالح مماثل في والیة كوینزالند وجنوب أسترالیا، والوالیات آخر ما تبقى بعد 

لتحقیق المساواة بین التبني. جنوب أسترالیا تحقق أیضا في إزالة األحكام التمییزیة في القوانین المساعدة 
رحام تختلف اختالفا كبیرا عبر الوالیات القضائیة االسترالیة ولكن على اإلنجاب. القوانین المتعلقة تأجیر األ
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في بعض الدول حیث یقتصر تأجیر األرحام یسمح الوصول إلى االزواج من جنسین مختلفین. البرلمان 
 االتحادي تجري حالیا تحقیقا في تنظیم كل الممارسات تأجیر األرحام المحلیة والدولیة.

 
وأثار غضبا دولیا عندما توفي زوج من رجل مثلي  2015رالیا في أواخر عام حادثة وقعت في جنوب أست

الجنس من المملكة المتحدة مأساوي بینما كان الرجالن على إعالن شھر العسل وصفت الفقید باسم 'لم یسبق 
انون لھم الزواج "على شھادة وفاتھ. ودفع الحادث رئیس الوزراء جنوب استرالیا لیعلن أنھ سیتم تعدیل الق

 لمعالجة السماح لمثل ھذا االعتراف في المستقبل.
 

 مكافحة التمییز
في حین أن ھناك ندرة العامة للحمایة التمییز في معظم المحیط الھادئ، كان ھناك عدد قلیل من التطورات 

 2015الماضیة. وھي مرت من غوام األمریكیة مشروع قانون في أغسطس  12اإلیجابیة. في األشھر ال 
یحمي ضد التمییز في التوظیف على أساس التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة والتعبیر بین الجنسین. وھذا أن 

یعني غوام انضمت ساموا وفیجي في حظر التمییز في العمل. على نحو متزاید، وركزت على الجھود التي 
یر الحمایة العملیة من المعاملة یبذلھا المجتمع المدني في الدفاع عن القوانین المناھضة للتمییز كوسیلة لتوف

غیر العادلة من ذوي الخبرة في الحیاة الیومیة للناس المثلیین وتعزیز احترام أكبر لاللتنوع الجنسي 
 والجنساني.

 
كجزء من األخیر باالستعراض الدوري األسترالي، أعلنت الحكومة أنھ سیتم إنھاء التمییز بطانیة لقوانین 

 1بھا حالیا بموجب قوانین التمییز الجنسین و متحولي الجنس االتحادیة. من  الدولة واألراضي المعمول
، فإن عددا من قوانین الدولة واإلقلیم (مثل تلك التي تكرس حالیا التمییز ضد األزواج من 2016أغسطس 

 نفس الجنس في خدمات التبني) یكون عرضة للطعن قانوني إذا كانت ال تزال غیر المعدل، وتوفیر رافعة
 ھامة لإلصالح في جمیع أنحاء البالد.

 
 استنتاج

بینما نیوزیلندا واسترالیا متقدمة نحو تحقیق المساواة للمثلیھ، مثلي الجنس وثنائیي الجنس وعائالتھم، ال 
تزال ھناك أرضیة كبیرة ألن تتكون في المحیط الھادئ. لقد شھد تعبئة غیر مسبوقة من المجتمع المدني 

الھادئ خالل العام الماضي وبزیادة مشجعة في رؤیة الحركة والدعم الشعبي من  المثلیین في المحیط
 المسؤولین، والتي سوف تترجم نأمل لقدر أكبر من المساءلة والتقدم في السنوات المقبلة.
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