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ال يوجد ترشيع محدد

تشمل هذه الجهات مجموعة من المحافظات والواليات واألقاليم أو وحدات إدارية أخرى. هذه القوانين موجهة
خصيصا نحو العالقات مابين المثليين والمثليات إضافة الى المزدوجين والمتحولين جنسيا واإلنترسكس

وقد تم تنسيق هذه الطبعة من خريطة العالم (مايو 2012 ) من قبل ستيفن باريس (إيلغا)
تصميم ريني راموس وادواردو انوكي. وتستند البيانات الممثلة في هذه الخريطة على تقرير"رهاب

المثلية التي ترعاها الدولة: دراسة استقصائية عالمية من القوانين التي تجرم األفعال الجنسية الرضائية بين
األشخاص من نفس الجنس – 2012 " والذي أصدرته إيلغا من قبل لوكاس باولي إيتابوراهي (متاح على الموقع

باإلنجليزية و اإلسبانية والبرتغالية والفرنسية).تود منظمة إيلغا أن تشكر www.ilga.org االلكتروني إليلغا
منظمة أمنية والمتطوعين المستقلين الذين ساهموا في انتاج النسخة العربية من الخريطة.

حقوق المثليين والمثليات في العالمحقوق المثليين والمثليات في العالم
إيلغا، المؤسسة العالمية للمثليات،المثليين، المزدوجين والمتحولين جنسيا واإلنترسكسإيلغا، المؤسسة العالمية للمثليات،المثليين، المزدوجين والمتحولين جنسيا واإلنترسكس
حقوق المثليين والمثليات في العالم

مايو 2013
www.ilga.org
مايو 2013

www.ilga.org

عقوبة اإلعدام

السجن ما بين 14 
عام والسجن المؤبد

العقوبات
اإلعدام

5 دول ومناطق من نيجيريا والصومال
السجن

71 دولة و5 جهات*
السجن لمدة تصل إلى 

14 عام
الحكم بالسجن، ال 
يوجد مؤشر يشير 

إلى مدة العقوبة 
اإلعتراف القانوني

اإلعتراف بالعالقات المثلية
31 جهة 35 دولة و*

التبني المشترك
14 جهة 38 دولة و*

زواج

بديل يساوي الزواج 
أو ما يعادله تقريبا

بديل أقل شأنا 
من الزواج 

الحماية
القوانين المناهضة للتمييز

65 جهة 85 دولة و*

القوانين التي تحظر التمييز 
على أساس التوجه الجنسي

حالة غير واضخة: 
التشريع ليس راهبا 

للمثلية على وجه 
التحديد لكنه يمكن أن 

يستخدم على هذ النحو 

التبني المشترك

"قانون الدعاية"  وتقييد 
حرية التعبير وحرية 

تكوين الجمعيات 

العراق: االضطهاد 
الممارس من قبل 

جهات غير حكومية 
منظمة/ الهند: القانون 

في انتظار حكم 
قضائي 



 إيلغا هي شبكة عالمية من
المنظمات المحلية والوطنية مكرسة

لتحقيق المساواة و الحقوق بين
المثليات،المثليين، المزدوجين والمتحولين

جنسيا واإلنترسكس في كل مكان في العالم. 

وتأسست منظمة إيلجا عام 1978 وتتمتع 
بوضع استشاري في هيئة األمم المتحدة حيث 

تقوم بالضغط   والتحدث نيابة عن 1005 
منظمة عضو تحتها. 

 يضم الفصل الجهوي إليلغا في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي  من 246  عضو

 يضم الفصل الجهوي إليلغا في قارة آسيا من 
87 عضو 

  يضم الفصل الجهوي إليلغا في إفريقيا من 
72 عضو 

للمزيد من المعلومات يرجى المراسلة على
البريد اإللكتروني

information@ilga.org أو زوروا
www.ilga.org موقعنا

لتصبحوا أعضاء أو لدعم عملنا عن طريق 
التبرع، يرجي المراسلة على البريد اإللكتروني 

membership@ilga.org


