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 قائمة المصطلحات
 

توجھ جنسي یكون فیھ الشخص منجذبا جنسیا أو رومانسیا إلى الرجال 
 والنساء معا.

 

ات /مزدوجي 
 التوجھ الجنسي

نسب إلیھم جنس عند الوالدة مطابق للنوع  الھویة الجندریة لألشخاص الذین
 االجتماعي الذي یعّرفون أنفسھم بھ.

 

الھویة الجندریة 
 المعیاریة 

مصطلح یُستخدم في العدید من أنحاء العالم كمرادف للمثلي الجنسي، وفي 
بشكل الغالب یُستخدم لإلشارة إلى التوجھ الجنسي للذكور الذین ینجذبون 

 إلى الذكور اآلخرین. أساسي
 

   (Gay) غاي
 

الرموز االجتماعیة والثقافیة المستخدمة للتمییز بین ما یعتبره المجتمع 
 سمات "أنثویة" و"ذكوریة".سلوكا أو 

 

النوع 
 االجتماعي/الجندر

أو أنثى أو كالھما أو ال ھذا وال  االشعور العمیق لدى الشخص بكونھ ذكر
 ذاك. الھویة الجندریة للشخص ال تتوافق بالضرورة مع جنسھ عند الوالدة.

 

 الھویة الجندریة

ت مصطلح لوصف الشخص غیر المطابق للمظاھر والسلوكیات والسما 
 النمطیة المرتبطة بالجنس الذي نسب إلیھ عند الوالدة.

 

ھویة  ذات/ذو
 جندریة غیر نمطیة

التوجھ الجنسي لشخص لھ انجذاب جنسي أو رومانسي لشخص من جنس 
 آخر.

 

 جنسیا مغایر

الخوف أو االزدراء أو التمییز ضدّ المثلیین/ات، والذي یعتمد عادة على 
 السلبیة من المثلیة الجنسیة.المواقف النمطیة 

 

رھاب المثلیة 
 الجنسیة

توجھ جنسي یكون فیھ الشخص منجذبا جنسیا أو رومانسیا إلى أشخاص من 
 نفس الجنس.

 

 المثلیة الجنسیة

عبارة جامعة لإلشارة إلى عدد من الصفات والظروف التي تتسبب في 
ة عما والدة الشخص بكروموزومات وغدد و/أو أعضاء تناسلیة مختلف

في األصل  Intersexمصطلح  یُعتبر جسما نمطیا لألنثى أو الذكر. برز
كمصطلح طبي، ثم استخدمھ البعض للتعبیر عن الھویة الشخصیة أو 

" تختلف عن عبارة "متحول/ة حامل/ة صفات الجنسینالسیاسیة. عبارة "
النوع االجتماعي"، التي تعني الشخص الذي لھ نوع اجتماعي مختلف عن 

 س الذي نُسب إلیھ عند الوالدة. الجن

صفات  ات/حاملو
 الجنسین



 

 
اختصار للمثلیین/ات ومزدوجي/ات التوجھ الجنسي ومتحولي/ات النوع 
االجتماعي. یشیر ھذا التقریر في بعض المواضع إلى "مجتمع المیم، بما 

في ذلك حاملو/ات صفات الجنسین" و"مجتمع المیم، بما في ذلك الكویر" 
 و"مجتمع المیم، بما في ذلك حاملو/ات صفات الجنسین والكویر".

 

 مجتمع المیم

 أنثى ذات توّجھ جنسي إذ تكون منجذبة جنسیا ورومنسیا إلى إناث أخریات.
 

 مثلیّة(امرأة) 

 الھویة الجندریة لألشخاص الذي ال یعّرفون أنفسھم كإناث أو ذكور.
 

 غیر ثنائي/ة

ریة والجنسیة القائمة على فئات محددة؛ مصطلح نقدي للھویات الجند
 یُستخدم أیضا كمصطلح شامل یغطي ھویات متعددة.

 

 الكویر

أشخاص من  –أو الرغبة الجنسیة تجاه  –إحساس الشخص باالنجذاب إلى 
نفس الجنس، أو من جنس آخر أو لكال الجنسین أو عدم االنجذاب ألي 

 .ا منھم
 

 التوجھ الجنسي

الجندریة للشخص الذي نسب إلیھ جنس عند الوالدة مخالف للنوع الھویة 
. متحّول النوع االجتماعي یتبنى أو یعیشھ االجتماعي الذي یعّرف نفسھ بھ

تعبیرا جندریا یتماشى مع ھویتھ الجندریة،  –أو یفضل أن یتبنى  –غالبا 
ة وقد یرغب أو ال یرغب في تغییر صفاتھ البدنیة بشكل دائم لتصیر مطابق

 لھویتھ الجندریة.
 

متحول/ة النوع 
 االجتماعي

النوع االجتماعي، والذي  ات/الخوف أو االزدراء أو التمییز ضدّ متحّولي
النوع  ات/یعتمد عادة على المواقف النمطیة السلبیة من ھویة متحولي

 االجتماعي.
 

 ات/رھاب متحّولي 
 النوع االجتماعي
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 ملخص
 

. أقول لك إن حیاتك الجنسیة جمیعھم یتدخلون في –رجال الدین والحكومة واألھل 
ورغباتك وأفكارك ھي ملكك وحدك. إن لم یعجبھم ما ھذا ال یعنیھم، وإن جسدك 

 فإنھم على خطأ. ،تكونین
 الجنسي، لبنان  التوجھثنائیة  مرأةریما، ا —

 
 أنا إنسان ال أختلف عن اآلخرین، ولدي حقوق. سأدافع عن ھذه الحقوق.

    أحمد، رجل ِمثلّي، لیبیا  —

 
یتمكن  ،ترعاه الدول والوصم االجتماعين. فبالرغم من القمع الذي یریما وأحمد لیسا وحید

(مجتمع المیم) في الشرق  ات النوع االجتماعي/الجنسي ومتحولو التوجھات /مزدوجوات و/المثلیون
األوسط وشمال أفریقیا من إیجاد سبل إلیصال صوتھم. یروون قصصھم ویقیمون التحالفات وشبكات 

كما یجدون طرقا مبتكرة لمحاربة ُرھاب  ،ةاالتصال عبر الحدود ویقومون بتحركات وطنیة وإقلیمی
 .االجتماعيالنوع  ات/المثلیة ورھاب متحّولي

 
المؤسسة العربیة للحریات "یرافق ھذا التقریر سلسلة فیدیوھات من إنتاج "ھیومن رایتس ووتش" و

الشرق األوسط مجتمع المیم في یتوجھون إلى  الناشطین الذینمن  ا. تقدم ھذه السلسة عدد"والمساواة
یركز التقریر على بلدان المنطقة الناطقة بالعربیة  ،وشمال أفریقیا عبر رسائل دعم وتشجیع. وبالتالي

 بشكل أساسي.
 

یرسم ھذا التقریر السیاق العام للفیدیوھات ویضيء على حركات تغییریة في وجھ عقبات جسیمة 
 غیر الجندریة الھویةتجریم  بعض البلدان من العقبات، تجریم ممارسة الجنس المثلي (وفي .ویفّصلھا
عدم االعتراف  ،سوء المعاملة والفحوص الشرجیة القسریة، االعتقاالت التعسفیة )،النمطیة

من المجتمع، أشخاص موظفین حكومیین أو  التعرض للعنف على ید، النوع االجتماعي بمتحولي/ات
 ورفض األسرة والوصم االجتماعي. ،تقیید حریة التعبیر وحریة تكوین الجمعیات

 
یواجھ الناشطون في البلدان التي یركز علیھا ھذا التقریر عدائیة الدولة بدرجات مختلفة. العدید من 

". في وجھ التصلب دریةدول المنطقة ال تعترف أصال بمفاھیم مثل "التوجھ الجنسي" أو "الھویة الجن
طھم على بناء المجتمع ا طار الحكومي، فیركزون نشاإلیختار بعض الناشطین العمل خارج  ،الرسمي

دافعین بنجاح نحو تغییرات متزایدة  ،آخرون على حكوماتھمضغط من جھة أخرى،  وتغییر السلوك.
بأشكال مختلفة. ففي لبنان وتونس، مثال، استجابت المؤسسات الحكومیة لدعوات إنھاء الفحوص 

باإلضافة إلى المعاھدات وھیئاتھا. أما  ،الشرجیة بعد الضغط من قبل ناشطین محلیین ودولیین
. في لبنان، رفضت بعض دریةوالھویة الجنفالتزم معالجة العنف القائم على التوجھ الجنسي  ،العراق 

(غیر أن ھذه القضایا لم تشكل  لطبیعة"ا خالفعلى جرائم " المحاكم اعتبار ممارسة الجنس المثلي
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سابقة قانونیة ملِزمة). في المغرب، أدانت بعض المحاكم مرتكبي العنف القائم على التوجھ الجنسي 
 ة.دریوالھویة الجن

 
، 2017بینما كنا نحّضر لھذا التقریر في سبتمبر/أیلول وتتخللھ االنتكاسات. دا ج ئالتقدم بطیقد یكون ا

وھو  –السلطات المصریة عشرات األشخاص في وقت قصیر بعد ظھور علم قوس قزح  اعتقلت
في حفلة موسیقیة. اعتمدت السلطات على قانون "الفسق" الذي  –عالمة تضامن مع مجتمع المیم 

والذي أعید إحیاؤه  متحوالت النوع االجتماعي، ینیات ضد رجال مثلیین ونساءفي أوائل األلفاستُخدم 
، عندما بدا أن الحكومة بقیادة الرئیس عبد الفتاح السیسي تنتھج مالحقة المثلیین/ات 2013 انقالببعد 

في استراتیجیتھا السیاسیة. حتى بمعاییر مصر األخیرة، فإن حملة النوع االجتماعي ومتحولي/ات 
التي أدت إلى العدید من االعتقاالت وفحوص شرجیة قسریة وتعتیم إعالمي  –سبتمبر/أیلول الموسعة 

ناشطین أظھروا إبداعا ودینامیكیة حتى الكانت قاسیة. غیر أن  –على الخطاب الداعم لمجتمع المیم 
عبر تدریب أشخاص من مجتمع المیم على كیفیة حمایة أنفسھم رقمیا من  ،في الظروف الصعبة

ریك الضغط الدولي على الحكومة، وھي أداة یستخدمونھا بحذر ویحتفظون حمراقبة الشرطة وكیفیة ت
 بھا عادة لحاالت حقوق اإلنسان الطارئة.

 
في دول قمعیة ومناطق  بحث ھذا التقریر كیفیة استمرار تحركات مجتمع المیم في ظل قیود قاسیة،

نزاع، وفي أماكن یخاطر فیھا الناشطون باإلقصاء االجتماعي والسجن، والتعرض لعنف القوى 
 ااألمنیة والمجموعات المسلحة وحتى على ید أسرھم. كما یضيء على مقاربات في ظروف أقل قمع

قاشات أوسع حول في ن ،لكسب الدعم العام وتحدید الحلفاء الحكومیین ونشر حقوق مجتمع المیم
 .نوع االجتماعيحقوق اإلنسان وال

 
ر العدید من ناشطي مجتمع المیم في الشرق األوسط عبّ  مع ھیومن رایتس ووتش، حوارھمالل خ

وشمال أفریقیا عن إحباطھم من التغطیة اإلعالمیة الدولیة أحادیة التصور. فھذه التغطیة ال تعترف 
. قال زھیر الجزائري، تضعھم خارج الصورة تماما أو  بتنظیم ناشطي مجتمع المیم في المنطقة،

ناشط من الجزائر، لـ ھیومن رایتس ووتش: "ال نرید أن نبقى أسیري صورة الضحیة بعد اآلن. نرید 
 أن ننقل الحقیقة، أن نتكلم عن العنف ولكن، أیضا، [أن نظھر] ما ھو إیجابي".

 
انتھاكات حقوق اإلنسان القاسیة والمنتشرة بحق مجتمع المیم ال یسعى ھذا التقریر إلى تلمیع صورة 

في أغلب منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. فقد وثّقت ھیومن رایتس ووتش العدید من ھذه 
االنتھاكات، من القتل غیر القانوني إلى االعتقاالت الجماعیة والرقابة على الخطاب الداعم لمجتمع 

ھذا التقریر یھدف إلى تقدیم حركة تفتح األبواب أمام مجتمع المیم  لكنمل. في ھذا الع رمستالمیم، وست
في المنطقة بكل تعقیداتھا، حتى في ظل محاولة بعض الحكومات إغالق ھذه األبواب بوجھھم. 

كل ما ھو ممكن خارج النظر في  إلى التقریر وتضامنا مع ناشطي مجتمع المیم في المنطقة، یسعى
 صورة الضحیة.
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 نھجیةالم
 

تم إعداد ھذا التقریر بالتشاور الوثیق مع المؤسسة العربیة للحریات والمساواة. وھو یركز على 
حركة مجتمع المیم وحقوقھ في األردن، اإلمارات، البحرین، تونس، الجزائر، السعودیة، السودان، 

إسرائیل)، قطر، الكویت، سوریا، العراق، عمان، فلسطین (من ضمنھا األقلیة الفلسطینیة داخل 
والیمن. ویعتمد بشكل أساسي على مقابالت أجرتھا ھیومن  ،لبنان، لیبیا، مصر، المغرب، موریتانیا

  ناشطا وناشطة یعملون على حقوق مجتمع المیم في ھذه البلدان. 34رایتس ووتش مع 
 

في إسرائیل. ھذا ألن  ال یغطي التقریر تحركات مجتمع المیم في إیران أو ضمن األكثریة الیھودیة
سلسلة الفیدیوھات المرافقة لھذا التقریر، الُمنتَجة بالتعاون مع المؤسسة العربیة للحریات والمساواة، 
تستھدف الجمھور الناطق باللغة العربیة. بالتالي یركز التقریر على المجتمعات التي تغلب فیھا اللغة 

 .https://www.hrw.org/ar/no-longer-aloneلى: العربیة في المنطقة. یمكن مشاھدة الفیدیوھات ع
 

غالبا ما تكون التحركات الداعمة لحقوق اإلنسان عابرة للحدود، ویظھر تخطي الحدود ھذا في عمل 
ناشطي مجتمع المیم. ففي حین یعمل األغلبیة في بلدانھم، اضطر كثیر منھم إلى المغادرة ألسباب 

ا انخرط آخرون في العمل اإلقلیمي أو یعملون في بلدین تتعلق بسالمتھم أو بحثا عن فرص، بینم
مختلفین. بالتالي، نجد عراقیَّین یعمالن في مجال حقوق مجتمع المیم في األردن، وسودانیَّین یعمالن 

من البحرین، الكویت،  –من األشخاص الذین أُجریت معھم مقابالت  6في مصر بشكل أساسي. 
انتقلوا إلى أوروبا ألسباب أمنیة تتعلق بھویتھم ونشاطھم، لكنھم  –والمغرب  ،العراق، عمان، سوریا 

ال یزالون منخرطین في العمل في المنطقة. البلدان التي یؤدي الناشطون الجزء األكبر من عملھم فیھا 
)، 2)، الجزائر (3)، تونس (2)، البحرین (5أو بما یتعلق بھا تتوزع على الشكل التالي: األردن (

قطر )، 1)، فلسطین (األقلیة الفلسطینیة داخل إسرائیل ضمنا 1)، عمان (3)، العراق (1ریا (سو
)، مصر 1على مستوى إقلیمي)، لیبیا (بشكل أساسي  ، جمیعھم یعملون3)، لبنان (1الكویت ()، 1(
). 1)، موریتانیا (4منھم یعمالن أیضا على مستوى إقلیمي، بما في ذلك السودان)، المغرب ( 2، 5(

أو الیمن على  ،لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من إیجاد ناشطین من اإلمارات، السعودیة، قطر
 استعداد للتكلم عن عملھم.  

 
التوجھ  مزدوجو/ات ،أغلب الذین أجریت معھم مقابالت عرفوا عن أنفسھم على أنھم مثلیون/ات

فسھم على أنھم مغایري الجنس متحولو/ات النوع االجتماعي، بینما عرف البعض عن أن، أو الجنسي
أو مطابقین/ات للھویة الجندریة المعیاریة (انظر الفھرس) لكنھم منخرطین تماما في العمل على دعم 

نفسھ على أنھ مثلي ولكنھ لیس ناشطا؛ تكلم مع بمجتمع المیم. شخص واحد، من البحرین، عّرف 
 میم في البحرین.ھیومن رایتس ووتش حول الغیاب النسبي لحركة حقوق مجتمع ال

 
كما یبني التقریر على أبحاث سابقة لـ ھیومن رایتس ووتش حول ناشطي مجتمع المیم وأفراد من 

المغرب، العراق، والكویت، وعلى تقاریر ھیومن  مجتمع المیم في اإلمارات، تونس،  لبنان، مصر،
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المنطقة، بما في ذلك تقریر "الدوس على رایتس ووتش السابقة حول انتھاكات حقوق مجتمع المیم في 
)؛ "´جزء من عملنا´: إساءة معاملة 2016الكرامة: الفحوص الشرجیة القسریة في مقاضاة المثلیة" (
 )؛ "´یصطادوننا لمتعتھم: التمییز2013وتعذیب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانیة" (

)؛ "´یریدون إبادتنا´: القتل العمد 2012( الشرطة ضد النساء المتحوالت في الكویت" وعنف
)؛ و"في زمن التعذیب: إھدار 2009والتعذیب والمیول الجنسیة والنوع االجتماعي في العراق" (

كما یعتمد على أبحاث مكتبیة، تشمل   1).2004العدالة في الحملة المصریة ضد السلوك المثلي" (
 مراجعة تقاریر 

 
 ودراسات حول تاریخ تنظیم مجتمع المیم في المنطقة. ،ي المنطقةومواقع مجموعات ناشطة تعمل ف

 
  

 
، 2016یولیو/تموز  12، "الدوس على الكرامة: الفحوص الشرجیة القسریة في مقاضاة المثلیة الجنسیة "یومن رایتس ووتش،ھ 1

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/12/293704المستضعفة في مخافر "جزء من عملنا": إساءة معاملة وتعذیب الفئات ھیومن رایتس ووتش،  ؛
"یصطادوننا لمتعتھم": التمییز ھیومن رایتس ووتش،  ؛https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448 ،2013یولیو/تموز  26، الشرطة اللبنانیة

ھیومن رایتس  ؛https://www.hrw.org/ar/report/2012/01/16/256284، 2012ینایر/كانون الثاني  15، وعنف الشرطة ضد النساء المتحوالت في الكویت
 ،2009أغسطس/آب  17، العراق "یریدون إبادتنا": القتل العمد والتعذیب والمیول الجنسیة والنوع االجتماعي فيووتش، 

https://www.hrw.org/ar/report/2009/08/17/255964المصریة ضد السلوك المثليفي زمن التعذیب: إھدار العدالة في الحملة "ھیومن رایتس ووتش،  ؛"، 
 .https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0304arabic.pdf، 2004فبرایر/شباط  29
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 .Iالخلفیة 
 

 السیاق القانوني
ورثت غالبیة الدول العربیة قوانین صارمة ضد المثلیة الجنسیة من األنظمة القضائیة االستعماریة 

) ھذه القوانین عندما أقّرا قوانین 1976) والبحرین (1951ألغى األردن ( 2الفرنسیة والبریطانیة.
االستقالل، لكن الدول األخرى أبقت على محظورات الحقبة االستعماریة، مع  نیلھما جنائیة جدیدة بعد 

 تغییر اللغة والصیاغة في بعض األحیان.
 

من تفسیرات معینة النوع االجتماعي  تحولأو في حاالت أخرى، تأتي القوانین ضد المثلیة الجنسیة 
عتبر المصدر األول للقوانین في وتُ  ،دق علیھا الدولة. الشریعة تحكم السعودیةا للشریعة اإلسالمیة تص

 3العدید من الدول األخرى في المنطقة.
 

 تجریم المثلیة الجنسیة 
المنطقة لیست ھي نفسھا، غیر أن أغلبھا تجّرم ممارسة الجنس بالتراضي ختلف أنحاء في م القوانین

 .بین راشدین من نفس الجنس. الملحق في آخر ھذا التقریر یقدم تفاصیل أكثر عن ھذه القوانین
 

من  أشكاال تجرم أفریقیا  وشمال األوسط  الشرق  منطقة في العربیة باللغة الناطقة البلدان جمیع تقریبا 
"الخیانة"  المتزوجین، غیر بین الجنس تشمل أن یمكن ،البالغین بین الطوعیة الجنسیة العالقات
 إیران، المتحدة، العربیة بین شخصین من الجنس نفسھ. في األردن، اإلمارات والعالقات ،الزوجیة

 قطر، ،مصر، المغرب، موریتانیا، عمان، فلسطین ،البحرین، السعودیة، السودان، سوریا، لیبیا 
 غیر والنساء الرجال بین ذلك في بما ،)الزنا ( الزواج إطار خارج الجنس ممارسة حظرتُ  والیمن،

 
 تونس، المغرب، منھا، بلدان في المثلیة الجنسیة العالقات ضد قوانین فرض – 1791 عام فرنسا في الجنسیة المثلیة ضد القوانین إلغائھ من بالرغم – الفرنسي المستعمر 2

 بلدان في) الھنود ولیس البریطانیین ابتكار من( الھندي العقوبات ونان ق فطبق البریطاني المستعمر أما. العشرین القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر بین ولبنان الجزائر
 النظام ضد الجنس ممارسة" ویعاقب اإلمارات؛ الیوم أصبحت التي والمنطقة بالیمن الیوم یُھرف مما وأجزاء قطر عمان، البحرین، منھا ،1861 في المنطقة أنحاء في انتدابھ

 الجنائي العقوبات قانون البریطانیون أدخل المنتَدَبة، فلسطین في كما ،)حینھا األردن شرق إمارة( األردن في. غرامة دفع أو  سنوات 10 السجن أو  عاما 20 بالنفي" الطبیعي
 Dr. Wahid Al Farchichi, The law andأنظر  .سنوات 10 إلى تصل قد لمدة بالسجن رجلین بین الجنسیة األفعال یعاقب الذي 1936 لعام 74 رقم

homosexuality: A survey and an analytical study of the legislation of most Arab countries, in Homosexual Relations in the 
Penal Codes: General Study Regarding the Laws in the Arab Countries with a Report on Lebanon and Tunisia, 

https://www.daleel-madani.org/sites/default/files/Resources/HelemStudy.pdf  2017دیسمبر/كانون األول  6(تم االطالع في.(; 
Jehoeda Sofer, “Sodomy in the Law of Muslim States,” in Arno Schmitt and Jehoeda Sofer (eds), Sexuality and eroticism 
among males in Moslem societies, New York and London, Haworth Press, 1992, p. 133; and International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex Association: Carroll, A., State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual 
orientation laws: criminalisation, protection and recognition (Geneva; ILGA, May 2016), 

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf  نوفمبر/تشرین  7(تم االطالع في
 ,p. 97. See also Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism ,)2017الثاني 

December 2008, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/lgbt1208_webwcover.pdf.  
  ,Nizar Hamzeh, “Qatar: The Duality of the Legal System,” Al Mashriqفقط.في قطر، في بعض الحاالت، الشریعة تنطبق على المسلمین  3

http://almashriq.hiof.no/ddc/projects/pspa/qatar.html   2017تشرین الثاني /نوفمبر 22(تم االطالع في(, originally published in Middle 
Eastern Studies, Vol. 30, No.1, January 1994, pp.79-90.  
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التي تعتبر ممارسة الجنس  ،فضفاضة، مثل في لیبیا  تھا صیاغقوانین  أحیانا عبریتم ذلك المتزوجین. 
 4على شخص برضاه. ا خارج إطار الزواج اعتداء جنسی

 
حظر القوانین ، تَ  5)غزة( فلسطینوجزء من  الیمن، المغرب، عمان، سوریا، الجزائر، تونسفي 

المثلیة الجنسیة صراحة، عبر صیاغة محایدة جندریا أو تذكر الرجال والنساء معا. القانوني 
الرجم على أیضا یجرم المثلیة الجنسیة للجنسین؛ عقاب الجنس بین رجلین مسلمین " الموریتاني 

  "، أما النساء فعقابھن أخف.المأل
 

 .تجرم الجنس بالتراضي بین الرجال 6)دبي ( اإلمارات، وجزء من السودان، الكویت
 

وتعرفھ بطریقة  ) تحظر الجنس "المخالف للطبیعة"ظبي  أبو( اإلماراتوجزء من  ،سوریا، لبنان
اتصال جنسي مناف "، وفي أبو ظبي، "كل مجامعة على خالف الطبیعة، "ھو في لبنانف .مبھمة

 لتجریم المثلیة الجنسیة.تُستخدَم ھذه القوانین للطبیعة". 
 

، باإلضافة إلى حظر الجنس خارج إطار الزواج للمسلمین، تفرض عقوبات على أي ذكر، مسلم قطر
. ال یفرض "الفجور" أو "اللواط "ذكرا آخر لممارسة " قاد أو حرض أو أغرى"أم غیر مسلم، 

ض" أو "الُمغرر بھ".  القانون أي عقوبة على الشخص "المحرَّ
 

" محایدة جندریا لمالحقة األشخاص الذین یمارسون الجنس آدابالدول تستخدم قوانین "العدید من 
: فھي تستخدم مصطلحات مثل "شائن" ألنھا مبھمةالمثلي بالتراضي. قد تكون ھذه األحكام خطیرة 

استخدام ھكذا أحكام ضد أشخاص من مجتمع  فيتاریخ طویل  مصرلدى  7أو "فاسق" دون تعریفھما.
 ،من أجل تجریم العمل الجنسي 1951قانون "الفجور" الذي أُقر عام  استخدمتالسلطات المیم: ف

في مكافحة الدعارة، منذ التسعینیات لمحاكمة األفعال   10/1961والذي استُبدل الحقا بالقانون 
حول  مبھمة اأیضا تستخدم أحكام البحرین 8الجنسیة بین الرجال، ما أدى إلى مئات االعتقاالت.

لمضایقة واحتجاز أشخاص یشتبھ بانتمائھم إلى مجتمع المیم، حسب تقاریر إعالمیة. "الحیاء" 
یرتدي كان ، بعضھم 2011"حفلة للمثلیین" في  ما زعم أنھ شخصا في 127وبحسب أحدھا، اعتُقل 

 
م الزنا على أساس جندري: النساء تتأثر الزنا وجرائم "أخالقیة" أخرى والعقوبات التي تتبعھا تنتھك القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مثل الرجم أو الجلد. غالبا ما تمّیز جرائ  4

ض القانون الدولي لحقوق اإلنسان أیضا عدم تجریم الجنس بین بالتراضي بین أكثر من الرجال نظرا للعادات االجتماعیة القائمة وألن الحمل یشكل "دلیال" على الجریمة. یفر
ل مخالفة اللتزامات الدول بموجب راشدین لحمایة العدید من حقوق اإلنسان بما فیھا الحق بالخصوصیة، عدم التمییز، االستقاللیة الجسدیة والصحة. أحكام الجلد والرجم تشك

". دعا خبراء حقوق اإلنسان في األمم المتحدة والمقررون الخاصون إلى إلغاء  المھینة أو  الالإنسانیة أو  القاسیة العقوبة أو  المعاملة ضروب نم وغیره التعذیب مناھضة اتفاقیة"
 قوانین الزنا.

 . لمزید من المعلومات انظر الملحق. االستعماري الضفة الغربیة بسبب التاریخ  وتختلف القوانین بین غزة  5
 ق.تملك اإلمارات نظاما اتحادیا، حیث یوجد قانون عقوبات شامل إلى جانب قوانین عقوبات خاصة بكل إمارة. لمزید من المعلومات، انظر الملح 6
7Mona Eltahawy, “The Middle East’s Morality Police,” The New York Times, August 19, 2015,  

https://www.nytimes.com/2015/08/20/opinion/mona-eltahawy-the-middle-easts-morality-police.html   13(تم االطالع في 
  ).2017یولیو/تموز 

، الملحق، 2004 ،"في زمن التعذیب " ،لالطالع على تاریخ قانون الفجور المصري، ھیومن رایتس ووتش 8
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0304arabic.pdf. 
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یة أو ارتداء الرجل مالبس مالبس نسائیة، بالرغم من عدم وجود أي قانون واضح یعاقب المثل
شخصا في حفلة خاصة في مسبح، واتھمتھم بانتمائھم  30، اعتقلت الشرطة 2016في  9نسائیة.

 10.جور العلني"للجنس الثالث" وبالف
 

أي قانون یجرم بوضوح الجنس المثلي بالتراضي، وال تستخدم الحكومة  األردن أو العراقلیس في 
 دائما األحكام "األخالقیة" لتجریم الجنس المثلي بالتراضي.

 
 حظر التعبیر عن الھویة الجنسیة 

ھما من البلدان القلیلة في العالم التي تجرم صراحة عدم االمتثال الجنسي. انضمت  اإلماراتو الكویت
كل رجل بموجبھا على القانون الجنائي یعاقب  مواد رجعیةبعد أن أضافت  ،2018ي ف عمانإلیھما 

 ".تنكر في زي امرأة"
 

یجرم "التشبھ بالجنس اآلخر". بموجب ھذا القانون، یتعرض  2007في الكویت، أُقر قانون عام 
لالعتقال التعسفي والمعاملة المھینة والتعذیب في عھدة الشرطة. وبما  النوع االجتماعيات /ومتحول

یتعرضون المعیاریة  الجندریة الھویة ذوي حتىأن القانون ال یعرف "التشبھ" بالجنس اآلخر، 
لالعتقال بموجب ھذا القانون. قال رجل كان قد اعتُقل وُضرب بموجب ھذا القانون لـ ھیومن رایتس 

 ووتش:
 

!... أُطلق كأدري لماذا قبضوا علي، فأنا رجل وكانت لدي لحیة كاملة آنذاال 
وتعھد بعدم التشبھ  أیام وبعد إرغامي على التوقیع على اعتراف 3سراحي أخیرا بعد 

 11بالنساء مجددا. كم امرأة تعرفون تربّي لحیة؟
 

 "كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء االتحادي عقوباتفي اإلمارات، یعاقب قانون ال
بموجب ھذا  النوع االجتماعيعملیا، اعتُقلت نساء متحوالت  ."النساء لغیر آنذاك دخولھ محظور أو

 12القانون حتى في أماكن مختلطة.
 

 
9Habib Toumi, “Bahrain Arrests Scores in Raid on Gay Party,” Gulf News, February 5, 2011,  

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-arrests-scores-in-raid-on-gay-party-1.757328.  
 ھذا المقال بشكل خاطئ على أن البحرین تجرم المثلیة الجنسیة. انظر الملحق لالطالع على القانون الجزائي في البحرین. ینص

 .2017أكتوبر/تشرین األول  23مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع نزیھة سعید،  10
 . 2012، "یصطادوننا لمتعتھم"ھیومن رایتس ووتش،  11
، 2017سبتمبر/أیلول  7ھیومن رایتس ووتش، "على اإلمارات وقف مالحقة من یعبّرون عن ھویتھم الجندریة"،  12

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/07/308616 ُمنعت عارضة أزیاء كندیة من دخول اإلمارات بسبب ھویتھا الجندریة.  2016. وفي أغسطس/آب
Asmae Bahadi, “Transgender Person Denied Entry to United Arab Emirates,” August 11, 2016,  

https://www.moroccoworldnews.com/2016/08/193900/transgender-person-denied-entry-to-united-arab-emirates/  تم االطالع)
 ).2017أكتوبر/تشرین األول  7في 
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تشیر تقاریر النوع االجتماعي،  في البحرین یجرم صراحة تحّولبالرغم من عدم وجود أي قانون 
" و"التحریض على الفجور" الفعل المخل بالحیاءإعالمیة إلى قضایا اتُّھم فیھا أشخاص بجرائم مثل "

 2017ثم في  2016ناقش البرلمان البحریني قانونا في  13الرتدائھم مالبس غیر متطابقة مع جنسھم.
 14.یجرم "أي شخص یتشبھ بالجنس اآلخر" لكنھ لم یقّره

 
 حظر حریة التعبیر وحریة تكوین الجمعیات

في حین أقرت دول عدیدة في مناطق أخرى قوانین تحظر "الدعوة إلى المثلیة الجنسیة"، ال توجد 
ھكذا قوانین في بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا. لكن في مصر، تم استخدام أحكام حول 

ضد شبّان  2017دعارة، في سبتمبر/أیلول لمكافحة ال 1961"التحریض على الفجور" في قانون 
یُشتبھ برفعھم علم قوس قزح في حفلة لمشروع لیلى، وضد أشخاص آخرین تمت مالحقتھم بعد 

استخدامھم تطبیقات ومنصات تحادث للمثلیین. اتُّھم شخصان آخران یشتبھ برفعھما علم قوس قزح 
 15تقویض الدستور. بھدف "االنضمام إلى جماعة أسست على خالف القانون"بتھمة 

 
" لمنع الخطابات الداعمة لمجتمع المیم. الفجورو"اآلداب" في أماكن أخرى، یمكن استخدام قوانین "

تعاقب ھذه القوانین كل شخص یمتلك أو یوزع مواد یمكن اعتبارھا "تخدش الحیاء" (الجزائر، 
ً  تصرف"من " (العراق)، الفتنة إلثارة الغناء أو بالصیاح جھر منالیمن)، " ً  تصرفا ً  أو شائنا  منافیا

 داب"اآل تخالف قواعد" (األردن)، أو الدخول إلى أو نشر مواد على اإلنترنت عام محل في لآلداب
 16العامة" (السعودیة).

 

لقیود المفروضة على حریة التعبیر وتكوین الجمعیات تلقي بثقلھا أیضا على عمل مجموعات مجتمع 
متحولي/ات النوع الجنسي و التوجھات /مزدوجيو ات/نیلمثلیالدولیة ل جمعیة"ال بحسب تحلیلالمیم. 

القوانین الناظمة لعمل المنظمات غیر الحكومیة في  االجتماعي وحاملي/ات صفات الجنسین"،
المغرب ومصر،  ،لیبیا ، الكویت، قطر، عمان ،السعودیة الجزائر، ، البحرین،اإلمارات، األردن

 
13or indecent behavior,” Gulf News, April 4, 2012, Habib Toumi, “Crossdresser sent to Bahrain jail f 

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/crossdresser-sent-to-bahrain-jail-for-indecent-behaviour-1.1004003  8(تم االطالع في 
 ).2017نوفمبر/تشرین الثاني 

، حسب الصحفیة البحرینیة نزیھة سعید، "لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان علقت بأن ھذا 2017أكتوبر/تشرین األول  23مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش،  14
 قانون مبھم للغایة وغیر عادل، خاصة لألشخاص ذوي المشاكل الھرمونیة أو اآلتین من ثقافات أخرى وعادات أخرى".

، 2017أكتوبر/تشرین األول  2مد أبو العینین، "مصر تعتقل عشرات في حملة على المثلیین"، رویترز، أح  15
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1C72KB  2017نوفمبر/تشرین الثاني  11(تم االطالع في.( 

 المعلوماتیة جرائم مكافحة نظام السعودیة، العربیة المملكة 16
http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf 

ق ھجري (المواف 5/3/1422وتاریخھ  74)؛ المملكة العربیة السعودیة، نظام االتصاالت صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 1(6)، المادة 2018مارس/آذار  28(تم االطالع في 
 http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_001_%20A_Telecom%20Act.pdf)، 2001مایو/أیار  27
 .International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Carroll, A)؛ 11(37) المادة 2018مارس/آذار  28االطالع في (تم 

and Mendos, L.R., State Sponsored Homophobia 2017: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection 
and recognition (Geneva; ILGA, May 2017). pp. 41-42.  

16ndos, L.R., State Sponsored International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Carroll, A. and Me 
Homophobia 2017: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition (Geneva; ILGA, May 

2017), pp. 43-46.  
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في  17.ندریةتجعل من شبھ المستحیل تسجیل منظمات تعمل على قضایا التوجھ الجنسي والھویة الج
سجلت دون ذكر تمعظم البلدان، فّضلت منظمات مجتمع المیم عدم التسجیل والعمل في الخفاء، أو 

؛ لكن 2016سجل في تأن ت المغربیةعملھا على حقوق مجتمع المیم. حاولت منظمة "أقلیات" 
في  18من مكتب التسجیل. بیقدمون الطل اطات رفضت حتى استالم الطلب وطردت الذین كانوالسل

المقابل، في تونس، أیدت محكمة حق منظمة "شمس" التي تدافع عن حقوق مجتمع المیم بالعمل 
 19بعدما حاولت السلطات إغالقھا.

 
 20غیاب االعتراف بالحقوق القانونیة الجندریة 

الدول المذكورة في ھذا التقریر أي إجراء معیاري یسمح لمتحولي/ات النوع ال تقدم أي من 
االجتماعي بتغییر عالماتھم/ھن الجندریة قانونیا على أوراقھم/ھن الثبوتیة، وال تعترف أي منھا بفئة 

جندریة غیر "ذكر" أو "أنثى". یعّرض ھذا الواقع األشخاص متحولین/ات النوع االجتماعي 
الجندریة غیر النمطیة إلى االضطھاد في كل مرة یضطرون إلى إظھار األوراق  وذوي/ات الھویة

 21الثبوتیة، ولالعتقال بموجب القوانین التي تجرم ممارسة الجنس المثلي.
 

أطباء نفسیین  3بحسب الناشط جورج قزي، في لبنان، طورت المحاكم اجتھادا یقول "إذا أثبت 
الجنسیة، یمكنھ تغییر أوراقھ". غیر أن قزي یشرح  وطبیب أن الشخص مصاب باضطراب الھویة

أن ھذا االجتھاد لم یوضع في إطار قانون وقرارات المحاكم الدنیا في ھذه القضایا ال تشكل سابقة 
یمكنھا تحدید  –، حكمت محكمة استئنافیة 2017في تطور إیجابي، في ینایر/كانون الثاني  22ملزمة.

ول النوع االجتماعي بتغییر اسمھ واإلشارة إلى الجنس في بالسماح لرجل متح –سوابق ملزمة 

 
17d Mendos, L.R., State Sponsored International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Carroll, A. an 

Homophobia 2017: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition (Geneva; ILGA, May 
2017), pp. 43-46.  

 2017ألول أكتوبر/تشرین ا 1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع طارق ه. (اسم مستعار)، أقلیات، بیروت،  18
19Haïfa Mzalouat, “LGBT Rights in Tunisia: The Fight Will Be Televised,” June 17, 2016, Heinrich Böll Stiftung,  

https://www.boell.de/en/2016/06/17/lgbt-rights-tunisia-fight-will-be-televised  2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في(.  
وشمال أفریقیا  مة حول التطورات األخیرة یما یتعلق بوصول المتحولي/ات النوع االجتماعي إلى االعتراف القانوني بعملیات تغییر الجنس في الشرق األوسطلنظرة عا 20

 ,Brian Whitaker, “Transgender Issues in the Middle East,” Medium, July 26, 2016 انظر
https://medium.com/@Brian_Whit/transgender- issues-in-the-middle-east-af5fc5782d1e    نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في

2017.(  
یط وإعالن شخصي بدون اشتراط الممارسات الفضلى الدولیة تسمح لمتحولي النوع االجتماعي بتغییر اإلشارة إلى النوع االجتماعي على أوراقھم/ھن الثبوتیة عبر إجراء بس 21

قانوني بالجنس. انظر نیال غوشال، "تطور حقوقي: لیكن إجراء عملیة أو تعقیم أو فحص طبي أو تقییم نفسي أو طالق، والتي تشترطھا جمیعا بعض الدول من أجل االعتراف ال
-https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country، 2016االعتراف القانوني بالمتحولین جنسیا أولویة عالمیة"، تقریر ھیومن رایتس ووتش العالمي 

chapters/285827 .الجنسي التوجھ أساس على حالیا مطبق ھو  كما الدولي اإلنسان حقوق قانونبرة في مرجعي مبني على الخ  عرض، وھي 10زائد  یوغیاكارتا مبادئ 
اإلشارة إلى الجنس، النوع االجتماعي، التوجھ الجنسي، الھویة  بدون" القانوني االعتراف في الحق على تؤكد الجنسیة، والخصائصالجندري  والتعبیر الجندریة والھویة

 توفر أن الدول على ،النوع االجتماعي أو الجنس تسجیل یستمر حین في أنھ وتؤكد ،"الجندریة، التعبیر الجندري، أو الخصائص الحنسیة، أو اإللزام بتحدیدھا أو اإلفصاح عنھا
 .ذكور أو  إناث أنھم یحددون ال الذین ألولئك ثنائي غیر أو " X" تصنیف: ثلم ، الجنس تحدید عالمات من متعددة خیارات

The Yogyakarta Principles Plus 10: Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human 
Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics to Complement the 

Yogyakarta Principles, adopted on 10 November 2017, Geneva, http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf  2018ینایر/كانون الثاني  25(تم االطالع في.( 

 .2018فبرایر/شباط  7ھیومن رایتس ووتش، رسالة إلكترونیة من جورج قزي،  22
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أوراقھ الثبوتیة، متجاوزة قرار محكمة أدنى وأجبرت الحكومة على تغییر األوراق. ورأت المحكمة 
 23أنھ لیس من الضروري إجراء عملیة تغییر للجنس من أجل االعتراف بالھویة الجندریة.

 
"اضطراب الھویة  ذويلجنس مجانا لألشخاص قدمت مصر ولسنوات عدة عملیات تغییر ا

بعد  2016الجنسیة"، غیر أن الھیئة الحكومیة المسؤولة عن إصدار التصاریح أوقفت العمل بھا في 
، حتى الذین "المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة""نقاش حول أخالقیة ھذه العملیات". بحسب 
 24صعوبات في تغییر أوراقھم الثبوتیة.حصلوا على الموافقة للقیام بالعملیة واجھوا 

 

تغییر اإلشارة إلى الجنس على  النوع االجتماعيفي أغلب القضایا كان من الصعب على متحولي/ات 
، حكمت محكمة بالسماح 2004 عامعلى حدة. في الكویت في كل قضیة  أوراقھم/ھن الثبوتیة حتى

على أوراقھا الثبوتیة من ذكر إلى أنثى، ولكن  آلمال، امرأة متحولة النوع االجتماعي، بتغییر جنسھا 
في البحرین، في  26خسرت آمال استئنافا آخر أمام محكمة النقض. 25الحكم. أسقطتمحكمة االستئناف 

، ردت إحدى المحاكم طلب رجل متحول النوع االجتماعي حاول تغییر أوراقھ 2016أوائل 
 27الثبوتیة.

 
، قدم رجالن متحوال النوع االجتماعي طلب 2017المحاكم اإلماراتیة في في قضیة قدمت إلى إحدى 

رفضت محكمة االستئناف االتحادیة طلبھما  28الحق بتغییر اإلشارة إلى الجنس على أوراقھما الثبوتیة.
  29. قال محامیھما إنھ سیستأنف القضیة.  2018في مارس/آذار 

 
 غیاب قوانین عدم التمییز 

الدول الناطقة بالعربیة في المنطقة قوانین أو أحكام دستوریة تحظر التمییز، ال في حین تملك بعض 
 ،. مع أنھا لیست الوحیدةالجندریةتحظر أي منھا صراحة التمییز على أساس التوجھ الجنسي والھویة 

 
23ar, “Transgender ruling in Lebanon an 'empowering' moment,” Al Jazeera, February 6, 2017, Anealla Safd 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/02/transgender-ruling-lebanon-empowering-moment-
160206125311413.html  2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في.(  

24-ther Murdock, “Transgender Operations Stall in Egypt,” June 15, 2016, http://www.voanews.com/a/transgenderHea 
operations-stall-egypt/3367741.html   2017نوفمبر/تشرین الثاني  9(تم االطالع في.(  

 "یصطادوننا لمتعتھم".ھیومن رایتس ووتش،  25
26-rx.com, March 21, 2006, http://www.3-recognise sex change,” 3 “Kuwait court refuses to 

rx.com/ab/more/kuwait_court_refuses_to_recognise_sex_change/   2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في.(  
(تم االطالع في  alayam/first/556691/News.html/http://www.alayam.com، 2016فبرایر/شباط  1"رفض طلب بحرینیة بالتحول إلى رجل"، األیام،  27
للرجال) وھذه ال  xyلإلناث) و( xxمات ھي التي تحدد الجنس (زو ). قالت المحكمة "ال یمكن تحول الجنس بصورة أكیدة أو كاملة، ألن الكرومو 2017دیسمبر/كانون األول  15

 ...".محاولة الوصول إلى الرضا بالمظھر الجسماني ھو –سواء بالھرمونات أو الجراحة  –یمكن تغییرھا، وكل ما تفعلھ العالجات في ھذه الحالة 
28 Noah Browning and Reem Shamseddine, “In first, transgender Emiratis seek recognition as men,” Reuters, May 4, 2017,   

https://www.reuters.com/article/us-emirates-lgbt/in-first-transgender-emiratis-seek-recognition-as-men-idUSKBN1801EG  تم)
 ).2017نوفمبر/تشرین الثاني  8االطالع في 

29Shireena Al Nowais, “Transgender Emiratis fail in legal bid to have new sexes recognized,” The National (UAE), March 22,  
2018, https://www.thenational.ae/uae/transgender-emiratis-fail-in-legal-bid-to-have-new-sexes-recognised-1.715356 

 ).  2018أبریل/نیسان  5(تم االطالع في 
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التمییز  منفإن البلدان التي یتناولھا التقریر بارزة في ھذا السیاق: عالمیا، تنتشر القوانین التي تحمي 
وفي بعض الحاالت الھویة  –العامة على أساس التوجھ الجنسي  األماكنفي المنزل أو التوظیف أو 

في الدول العربیة، ال یملك ضحایا التمییز بسبب انتمائھم إلى مجتمع المیم  30أكثر فأكثر. – دریةالجن
 الموارد القانونیة. قدرة لالستفادة منأي 

 

 ي والدینيالسیاق السیاسي واالجتماع
 2011اإلسالم السیاسي وثورات 

في بعض أجزاء الشرق األوسط وشمال أفریقیا، أدت أشكال التعصب الدیني إلى تراجع حقوق المرأة 
 والحریات الجنسیة والتنوع الدیني في السنوات األخیرة.

 
لكن نتائجھا على  ،بحكومات وإصالحات جدیدة في بعض البلدان 2011أتت الثورات العربیة في 

مجتمع المیم جاءت متفاوتة على المدى القصیر. في لیبیا، أدى خلع معمر القذافي إلى فراغ في 
السلطة تمتلك فیھ المیلیشیات سلطة كبیرة؛ قام العدید منھا باعتقاالت تعسفیة لرجال یشتبھ بمثلیتھم 

بداعش)، الذي قتل عشرات  (المعروف أیضا "الدولة اإلسالمیة"یعود صعود تنظیم  31الجنسیة.
الرجال المثلیین، كما سنفّصل الحقا، إلى قدرتھ على "ملء الفراغ في السلطة في الدول المتساقطة" 

 2011.32بعد ثورات 
 

التي أطاحت بالرئیس حسني مبارك، بعض األمل  ،2011جلبت ثورة ینایر/كانون الثاني  ،في مصر
حملة واسعة ضد الرجال المثلیین شنت حكومة مبارك قد  الذي لم یستمر لناشطي مجتمع المیم. كانت

"إظھار نفسھا على أنھا تحمي األخالق العامة لتنفیس حركة إسالمیة  ، من أھدافھا في أوائل األلفینیات
حسب أحد الناشطین المصریین. لكن تزاید استبداد ، 33معارضة كانت تحصل على دعم متزاید"

أطاحت باألمل  ،خاصة في ظل رئاسة عبد الفتاح السیسي الحكومات المصریة بعد خلع مبارك،
، بما في ذلك تعزیز حریة التعبیر وتكوین 2011بإصالحات جذریة. واألسوأ أن مكتسبات ثورة 

الجیش العزل القسري للرئیس المنتخب محمد مرسي في  أدارالجمعیات، ذھبت أدراج الریاح بعدما 
، تبنت 2014عام  الذي كان وزیرا للدفاع آنذاك، رئیسا السیسي،. منذ أن أصبح 2013یولیو/تموز 

 
30 –International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association, “Sexual Orientation Laws in the World  

Protection,” http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_ENGLISH_Protection_2017.pdf   مبر/تشرین الثاني نوف 8(تم االطالع في
2017.(  

فاق أوجدت حكومتین في البالد تدعي الشرعیة. حكومة الو  2014. النزاعات المسلحة منذ 2017سبتمبر/أیلول  30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحمد ب.، بیروت،  31
برق الشرقیتان، فتسیطر على الوطني المدعومة من األمم المتحدة، ومركزھا طرابلس، تسیطر على غرب لیبیا والعاصمة. أما الحكومة المؤقتة، ومركزھا مدینتا البیضا وط

بي الوطني والمیلیشیات التابعة لھ، بینما تدعم عدة مجموعات سھول شرق لیبیا الواسعة باستثناء درنا وأجزاء من الجنوب. ترتبط الحكومة المؤقتة بمجلس النواب والجیش اللی 
 مسلحة تحت سیطرة وزارتي الداخلیة والدفاع حكومة الوفاق الوطني.

32Noah Feldman, “Arab Spring’s Dreams Became The Islamic State Nightmare,” Bloomberg, December 17, 2015,  
http://www.moroccotomorrow.org/arab-springs-dreams-became-the-islamic-state-nightmare/   نوفمبر/تشرین الثاني  3(تم االطالع في

2017.(  
33July 23, 2001,  Middle East Research and Information Project,Hossam Bahgat, “Explaining Egypt's Targeting of Gays,”  

http://www.merip.org/mero/mero072301   2017أكتوبر/تشرین األول  7(تم االطالع في.(  
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التضحیة بمجتمع المیم، على ما یبدو كطریقة إلثبات مؤھالتھ الدینیة بالحكومة استراتیجیة مبارك 
 المحافظة ودرء التحدیات اإلسالمیة.

 
 فيالعربیة، تحفیز عدد كبیر من أفراد مجتمع المیم  2011كانت إحدى النتائج اإلیجابیة لثورات 

التحالفات.  بناءأدوات جدیدة للتعبئة و، ومنحتھم أنحاء المنطقة على المشاركة في النشاط ألول مرة
كلم الناشطون أنھ، منذ الثورة، یت الیا عبد الحمید من المبادرة المصریة للحقوق الشخصیةدشرحت 

باإلضافة إلى من سّمتھم المنظمات السیاسیة الیساریة  ،العاملون مع مجموعات مجتمع المیم في مصر
 ، ویضعونھا في إطار حقوق اإلنسان:یةوالجنس دریةأو الثوریة، بحریة أكثر حول الھویة الجن

 
ممكنا خلقت الثورات طرقا جدیدة للدفاع عن الحقوق والتعبیر عن قضایا لم یكن 

، حصل تحول في یةوالجنس دریة. خاصة بما یتعلق الھویة الجن2011تصورھا قبل 
، بعد یةوالجنس دریةالھویة الجنب طریقة التفكیر، وتغییر في طریقة تفكیر الشباب

 34التحریر والنشاط حولھ.میدان العنف الجنسي الذي حصل في 
 

على تنظیم مجتمع  2011تأثیر ثورات  عن قال أحد الناشطین المثلیین المصریین، ردا على سؤال
 المیم:

 
ولكنھم  ،2008. أنا منخرط في جمعیات مجتمع المیم منذ تنيالربیع العربي؟ أنتج

بعد خلع مبارك بدا األمر كأنھ لم  2011كانوا یخافون من القیام بأمور كثیرة. منذ 
 یعد ھناك عقبات، لم یعد ھناك ما ال یمكن ھدمھ.

 
مجموعات لحقوق  7أو 6أن  تلقصص المتناقلة شفھیا ووجدثم بدأت بتجمیع ا

. بدأ الناس یقولون "لما ال نبدأ بالظھور 2012و 2011مجتمع المیم قد أُسست بین 
والمطالبة بحقوقنا؟". في المظاھرات كان الناس على طبیعتھم ویشعرون براحة 

ون على إسالم كان الناس یثور –أكبر. كما أن المجتمع صار مستعدا أكثر لقبولھم 
 35یقول، علیك أن تفعل ما تؤَمر بھ فقط.

 
، أنھا عندما اكتشفت أنھا متحولة، نصحھا النوع االجتماعيمتحولة مغربیة كتبت ماال بادي، ناشطة 
 أصدقاؤھا بإخفاء ھویتھا.

 

 
 .2017سبتمبر/أیلول  6مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع دالیا عبد الحمید، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة،  34
 .2017سبتمبر/أیلول  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد البرجي، "رینبو إیجبت"،  35
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وجدت نفسي في الشارع مع  2011فبرایر/شباط  20وصل الربیع العربي إلینا. في 
، نردد شعار "حریة، عدالة، كرامة، مساواة!" بأعلى أصواتنا اربةمغآالف الشباب ال

 ،ألول مرة. أحسست كما لو أنني ُولدت مجددا. في التجمعات مع الناشطین اآلخرین
شعرت أنني بین أشخاص ال ضرورة ألن أخافھم، ألننا ھتفنا معا "ال خوف بعد 

 الف األشخاص.الیوم!" أمام المباني الحكومیة وفي المسیرات التي ضمت آ
 

" 489تدریجیا، وكتبت على الیافطات "ال للمادة توجھي الجنسي فبدأت أظھر 
(الجزء من قانون العقوبات الذي یجرم ممارسة الجنس المثلي) و"ال تجرموا 
الحب". بحلول مایو/أیار رفعت علم قوس قزح في المظاھرة، ما أثار غضب 

: "حقوق المثلیین من حقوق اإلسالمیین بیننا. فوقفت وجسدي یرتعش، وقلت
اإلنسان، علینا أن نقبل أن كثیرین من الذین یھتفون معنا "عاش الشعب!" ھم مثلیون 

 36وھم جزء من الشعب!"
 

منظمة التعاون "عارضت تتجاھلھا.  حتى الحكومات التي تحترم مطالب حركات مجتمع المیم الناشئة
، التي تضم جمیع البلدان التي یتناولھا التقریر، االعتراف الدولي بحقوق مجتمع المیم. وقد "اإلسالمي

مجلس حقوق اإلنسان التابع "تجلّى ھذا الموقف بانسحاب الدول األعضاء في المنظمة من حلقة نقاش 
والتصویت  2012،37في  دریةحول االنتھاكات المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجن "لألمم المتحدة

ككتلة ضد قرارات األمم المتحدة لمعالجة العنف والتمییز على أساس التوجھ الجنسي والھویة 
الجنسي والھویة  بالتوجھورفض التعاون مع خبیر األمم المتحدة المستقل المعني  38،دریةالجن
 39.دریةالجن

 
 العنف والنزاعات 

الصراعات المسلحة تزید من تحدیات أي نشاط یمس قضایا مثیرة للجدل. تعدد الجھات المسلحة التي 
ال ترحب برسائل الناشطین قد یعني ارتفاع خطر العنف، غالبا في جو من عدم المحاسبة. كما أن 

 ن.متجاھلین القانو ،إلى العنف بناء على تعّصبھم یلجؤواتفكك المؤسسات قد یسمح ألفراد أن 
 

36 ffington Post, undated (2016,” HuMala Badi, “World, I’m a Woman with a Beard and Mustache 
https://www.huffingtonpost.com/entry/world-im-a-woman-with-a-b_b_10320288.html  2017أكتوبر/تشرین األول  13(تم االطالع في.( 

37 International Service for Human Rights, Human Rights Monitor Quarterly, Issue 2, 2012, 
https://www.ishr.ch/sites/default/files/hrm/files/hrmq_april_2012.pdf, p. 1.   2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في(  

38ARC International, “Appointing an Independent Expert on Sexual Orientation and Gender identity: An Analysis of Process,  
Results and Implications,” 2016, http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/32nd-session-of-the-

human-rights-council/appointing-an-independent-expert-on-sexual-orientation-and-gender-identity-an-analysis-of-process-
results-and-implications/  2017فمبر/تشرین الثاني نو  8(تم االطالع في.( ; Organisation of Islamic Cooperation, “OIC Strongly Rejects 

HRC Resolution on sexual orientation and gender identity,” July 2, 2016, https://www.oic-
oci.org/topic/?t_id=11338&ref=4456&lan=en  2017نوفمبر/تشرین الثاني  2(تم االطالع في(.  

39age Privacy Take Centre -United Nations, “Intense Debate, Close Voting as Gender Identity, Sexual Orientation, Digital 
Stage in Third Committee,” November 21, 2016, https://www.un.org/press/en/2016/gashc4191.doc.htm   8(تم االطالع في 

 ).2017نوفمبر/تشرین الثاني 
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وذوي/ات الھویات  النوع االجتماعيفون الرجال المثلیین والنساء متحوالت یاستھدف المتطرفون العن
أحیانا خارج نطاق الدولة ھذا العنف في العدید من بلدان المنطقة. یحصل جندریة غیر النمطیة ال
حكومة ضعیفة تعتمد في ظل  في المناطق التابعة لسیطرة داعش في العراق وسوریا) وأحیانا مثال، (

على تحالفاتھا مع المجموعات المسلحة وتترك لھا السلطة الكاملة على "حفظ األمن" (تحدیدا في 
من أصعب العقبات أمام تنظیم ؛ إنھ المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة في بغداد وأجزاء من لیبیا)

ذا ظروف قد یعني الموت مجتمع المیم: أن یكون الشخص ناشطا بالعلن في مجتمع المیم في ھك
 المحتم.

 
ذوي/ات الھویات لقتلھ المثلیین المزعومین و ا یبدو أن داعش یرّحب بالشھرة التي حصل علیھ

شخصا في العراق،  23أن داعش قتل تفید تقاریر بفي العراق وسوریا ولیبیا. الجندریة غیر النمطیة 
حتى  "اللواط "بیا بسبب مزاعم بممارسة في لی 3على الحدود بین سوریا والعراق و 2في سوریا،  16
عمل ناشطون على لفت االنتباه إلى عملیات القتل التي قام بھا داعش،  2016.40یونیو/حزیران  26

 41بما في ذلك في مجلس األمن في األمم المتحدة، وتعبئة االستجابات الدولیة.
 

تھاكات المروعة التي یرتكبھا أثار بعض الناشطین القلق حول التركیز على االن الوقت نفسھ،في 
المسؤولین أیضا عن  وممثلیھاما قد یصرف االنتباه عن انتھاكات الحكومة  ،داعش بحق مجتمع المیم

أشار فادي صالح، ناشط  42.النوع االجتماعي ات/يمتحول عنف ناتج عن ُرھاب المثلیة ورھاب
وأكادیمي سوري، إلى أن قوات الحكومة ومجموعات مسلحة أخرى تنتھك مجتمع المیم غیر أن 

یملك العراق أفظع تاریخ في المنطقة بما یتعلق  43التركیز المفرط على انتھاكات داعش یغطي علیھا.
جیش "إلى  ، قام مقاتلون، یُشتبھ بانتمائھم2009بعنف المجموعات المسلحة الموالیة للحكومة. في 

على أنھم من "الجنس  ھموتعذیبرجال مثلیین ومتأنثین بتشھیر البقیادة مقتدى الصدر، ب "المھدي
في  44 یقل عن بضع مئات في غضون أشھر، أغلبھم في بغداد.الثالث"، وخطفوا وعذّبوا وقتلوا ما ال

بعض التقاریر  وردت فيحینھا، كان جیش المھدي متحالفا مع الحكومة. وحصلت موجة قتل أخرى، 
الحق" المتحالفة أیضا مع الحكومة، بعد أن نعت وزیر الداخلیة أھل اإلعالمیة لمجموعة "عصائب 

 
40OutRight Action International, “Timeline of Publicized Executions for Alleged Sodomy by the Islamic State Militias,”  

https://www.outrightinternational.org/content/timeline-publicized-executions-alleged-sodomy-islamic-state-militias   تم)
 ,Graeme Reid, “Islamic State’s War on Gays,” Los Angeles Times, June 8, 2015 ;)2017نوفمبر/تشرین الثاني  3االطالع في 

http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-reid-islamic-state-gay-rights-20150608-story.html نوفمبر/تشرین  3في  (تم االطالع
 ).2017الثاني 

41Ever U.N. Security Council Briefing on Violence Against LGBTI People: Focus on ISIS in -OutRight Action International, “First 
Iraq and Syria,” August 24, 2015, https://www.outrightinternational.org/content/first-ever-un-security-council-briefing-

violence-against-lgbti-people-focus-isis-iraq-and   2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في(  
 .2017أكتوبر/تشرین األول  1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ناشط سوري، بیروت،  42
لمانیا، عّبر عن وجھة أ. محمود حسینو، ناشط مثلّي سوري آخر یعیش في 2018ر/كانون الثاني ینای  4مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع فادي صالح،  43

، یتعرض الرجال المثلیین للمضایقات الكالمیة والجسدیة على نقاط تفتیش نظام [األسد]. یظن كثیرون أن 2011"منذ  :النظر نفسھا في مقابلة مع المجلس الثقافي البریطاني
 مع المیم ھذه لیست بأھمیة ھجمات أخرى تقوم بھا مجموعات إسالمیة متطرفة. لكنني أجدھا أخطر من تلك ألنھا منتظمة وبرعایة الدولة"،انتھاكات حقوق مجت

 Mahmoud Hassino, “What's it like to be a gay refugee?” British Council, March 21, 2016, 
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/whats-it-be-gay-refugee 2018ینایر/كانون الثاني  23ع في (تم االطال.( 

 .2009 ،"یریدون إبادتنا"ھیومن رایتس ووتش،  44
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وتتمیز بأزیائھا التي تتضمن الجینز  ،"البانك"افة مرتبطة بموسیقى وھي ثق –العراقي ثقافة "اإلیمو" 
عملیات حیال بعبدة الشیطان. لم تقم السلطات بأي شيء  –الضیق والشعر الطویل أو الشائك للرجال 

القتل ھذه التي استھدفت الشباب غیر النمطیین، ومنھم الشباب الذین یَُظن أنھم ینتمون إلى مجتمع 
العدید من الرجال  "الحق  أھل عصائب"، قتلت 2014في  45سبیل المثال ولیس الحصر.المیم، على 

أشارت تقاریر أخرى في  46آخرین.تطلب اإلمساك بھ بمثلیتھم وعلّقت ملصقات بالمثلیین أو الذین یُشت
 47الحق. أھل ، إلى عملیات قتل رجال مثلیین نفذتھا عصائب2017

 
مثلي، كما أن الحكومة شّكلت لجنة للمثلیین/ات والمتحولین/ات في ال یجّرم العراق ممارسة الجنس ال

ة. دری، یمولھا مانحون دولیون، تھدف إلى توعیة المسؤولین حول التوجھ الجنسي والھویة الجن2012
بعدما  2014عملیا عن العمل منذ  تاللجنة "لم تنشر أي تقریر أو نتائج سیاسات ملموسة" كما توقف

إن اللجنة  2017قال أحد الناشطین لـ ھیومن رایتس ووتش في  48حاربة داعش.انھمكت الحكومة بم
كما أشارت "إیراكویر" ومنظمات أخرى  49ال تزال موجودة، لكنھا لم تنتج أي شيء ملموس.كانت 

: "ھذا التعاون بین القوات الحكومیة والمیلیشیات الدینیة المحافظة المتورطة في 2015في تقریر في 
عملیات قتل ضد مجتمع المیم ال یبشر بالخیر بما یخص الجھود الرامیة إلى منع انتھاكات حقوق 

 50اإلنسان ومحاسبة المرتكبین".
 

یون في العراق، بمن فیھم آیة هللا علي السیستاني ومقتدى الصدر، أدانوا عملیات قتل القادة الدین
لكن الناشط في   2016.52ضد العنف ضد مجتمع المیم عام  أنھ الصدر علنا قالثم  2012،51

 
، 2012مارس/آذار  11أحمد رشید ومحمد عمیر، "میلیشیا عراقیة ترجم شبانا حتى الموت لتبنیھم أسلوب ′االیمو′"، رویترز،  45

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARACAE82A04E20120311?sp=true ؛ 2018أبریل/نیسان  2، (تم االطالع في(
 – ثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، "تقریر حقوق اإلنسان في العراق: كانون الثاني/ینایرمكتب حقوق اإلنسان التابع لبع

قد تكونان قُِتلتا في  ). كان معظم الضحایا رجال، غیر أن "یونامي" وجدت امرأتین بین الضحایا2018أبریل/نیسان  2(تم االطالع في  17-16ص. ، "2012حزیران/یونیو 
 .بتوجھھما الجنسينفس الفترة بسبب االشتباه 

46International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC, now known as OutRight Action International), MADRE,  
and Organization of Women’s Freedom in Iraq (OWFI), When Coming Out is a Death Sentence: Persecution of LGBT Iraqis, 

2014, https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/ComingOutDeathSentence_Iraq_0.pdf   3(تم االطالع في 
 ).2017نوفمبر/تشرین الثاني 

 Tim Teeman, “Murdered for ‘Looking Gay’: How؛2017یولیو/تموز  17،إیراكویرمع أمیر عاشور،  مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش 47
LGBT Iraqis Are Fighting for Their Lives,” The Daily Beast, July 6, 2017, http://www.thedailybeast.com/murdered-for-looking-

gay-how-lgbt-iraqis-are-fighting-for-their-lives  2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في.( 
48International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC, now known as OutRight Action International), MADRE,  

and Organization of Women’s Freedom in Iraq (OWFI), When Coming Out is a Death Sentence: Persecution of LGBT Iraqis, 
2014, https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/ComingOutDeathSentence_Iraq_0.pdf, p.5  3(تم االطالع في 

 ).2017نوفمبر/تشرین الثاني 
 .2017یولیو/تموز  17، إیراكویرمع أمیر عاشور، مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش 49
50IraQueer et. al., Dying to Be Free: LGBT Rights Violations in Iraq, 2015,    

http://www.law.cuny.edu/academics/clinics/hrgj/publications/ICCPR-Iraq-Shadow-Report-LGBT-ENG.pdf 
51ety,” The Guardian, March 18, 2016, Scott Long, “Massacre of emos in Iraq goes to the core of a damaged soci 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/18/iraq-massacre-emos-killing-gay   نوفمبر/تشرین الثاني  8في (تم االطالع
2017(  

، 2016أغسطس/آب  18على المثلیین"،  ’عدم االعتداء‘ ھیومن رایتس ووتش، "العراق: الصدر یدعو إلى 52
https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/18/293174 . 
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تأثیر إیجابي: "الشيء  2016تصریح لإیراكویر، أمیر عاشور، قال ردا على سؤال إذا ما كان ل
غیّر شیئا. بالرغم من تفلم ی في الواقعحید ھو أن بإمكاننا اإلشارة إلى ھذا التصریح. أما اإلیجابي الو

ا المسؤولة عن عملیات القتل تابعة للصدر، فإن كلمتھ لیست قانونا. وإدانتھ عملیات القتل یأن المیلیش
 53لم تؤثر إال قلیال على القاتلین".

 
ذات وضع شبھ  ،ات مختلفةیلطة المركزیة، تؤمن میلیشفي لیبیا، حیث سقط حكم القانون وتفككت الس

المدعومة من األمم المتحدة. یقول ناشطون إن العدید من  "حكومة الوفاق الوطنيـ "الدعم ل ،رسمي
 54ھذه المیلیشیات اعتقلت وضربت واحتجزت تعسفیا رجاال یشتبھ بمثلیتھم.

 
خلقت النزاعات في العراق وسوریا والیمن ولیبیا مئات آالف الالجئین والنازحین، بعضھم ینتمون 

ھم حاجات ونقاط ضعف محددة. ناشطو مجتمع المیم الالجئون یواجھون عدم دیمجتمع المیم ولإلى 
یعیش یقین حول مستقبلھم، ما یحد من قدرتھم على التحرك. قال أحد ناشطي مجتمع المیم، عراقي ال

علیھ  ،في بلد آخر في المنطقة، إنھ بالرغم من كونھ یشھر مثلیتھ أمام دائرة واسعة من األصدقاء
لیس خوفا مما قد یحصل لھ  –توّخي الحذر عند تنظیم أي نشاط من شأنھ أن یظھر مثلیتھ أكثر للعلن 

قریر ال یتناول وضع (ھذا الت  55في البلد المضیف إنما مما یمكن أن یحصل إذا ما عاد إلى العراق.
 ).تفصیلالمجتمع المیم بمن الالجئین 

 
العنف في سیاق نزاع مسلح لیس التھدید الوحید ألفراد مجتمع المیم. في بلدان یُعتقَل فیھا األشخاص 

یة، تُخِضعھم قوى األمن للتعذیب والضرب. قد یأخذ درأو ھویتھم الجن توجھھم الجنسيبناء على 
ن في المجال ون آخروص شرجیة قسریة، یقوم خاللھا عادة أطباء أو عاملیب أحیانا شكل فحوذالتع

ثلي. مالطبي بإدخال أصابعھم أو أدوات أخرى في شرج المتھم إلیجاد "دلیل" مزعوم على سلوك 
اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان "أُدینت الفحوص الشرجیة من قبل العدید من ھیئات األمم المتحدة و

یرفضھا الخبراء  ،غیر اإلنسانیة والمھینة القاسیةبصفتھا نوع من التعذیب أو المعاملة  "والشعوب
غیر أخالقیة. قال ضحایا الفحوص  "الجمعیة الطبیة العالمیة" الطبیون لعدم صحتھا العلمیة وتعتبرھا 

ھذه  روااعتبالشرجیة القسریة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا مؤلمة جدا جسدیا ومرھقة نفسیا؛ كثیرون 
 56الفحوص كشكل من أشكال االعتداء الجنسي.

 

 
 .2017یولیو/تموز  17مع أمیر عاشور،  مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش 53
 Quzah, “UPR Review Session of Libya: Based on sexual؛2017سبتمبر/أیلول  30ب. (اسم مستعار)، بیروت،  أحمد مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 54

orientation, gender identity or intersex issues,” May 2015, https://www.upr-
info.org/sites/default/files/document/libya/session_22_-_mai_2015/quzah_upr22_lby_e_main.pdf   8(تم االطالع في 

 ).2017اني نوفمبر/تشرین الث 
 .2017أكتوبر/تشرین األول  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عمر ر.، بیروت،  55
 .2016، "الدوس على الكرامة"ھیومن رایتس ووتش،  56
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منع بتعھدت الحكومة التونسیة مؤخرا  57ال تخجل مصر من استخدامھا الفحوص الشرجیة القسریة.
حصلت ھیومن رایتس ووتش أیضا على تقاریر من  58ھذه الفحوص لكنھا لم تبدأ بتطبیق المنع بعد.

الشرطة السوریة واإلماراتیة تفرض على الرجال المثلیین الخضوع لفحوص شرجیة قسریة، لكنھا لم 
خذھا إللغاء الفحوص اتیتمیز لبنان بالخطوات التي  59تتمكن من التأكد من ھذه المزاعم باستقاللیة.

الثاني أدناه) لكنھ لم یصدر حظرا شامال لضمان عدم  الشرجیة القسریة (كما سنفصل في القسم
 تعرض أي شخص للفحوص الشرجیة في المستقبل.

 
أخرى من التعذیب وسوء المعاملة  أشكاال النوع االجتماعيوصف رجال مثلیون ونساء متحوالت 

على ید الشرطة وعناصر أمنیة أخرى في المنطقة: فقد تعرضوا للضرب بأسالك كھربائیة 
؛ "خلع رجال الشرطة أحزمتھم ووضعوھا حول أعناقنا وجعلونا 60بوا بقضبان حدیدیة (لبنان)واغتُص

؛ اغتصبھم رجال الشرطة ورموھم من سیارات الشرطة في الشارع 61نسیر كالكالب" (مصر)
  63؛ وُعلّقوا بالمقلوب من السقف (العراق).62(الكویت)

 
كما یواجھ أفراد مجتمع المیم في المنطقة خطر العنف على ید مدنیین عادیین. وثّقت ھیومن رایتس 

 النوع االجتماعيووتش، ھكذا عنف في الكویت حیث یعتدي الرجال جنسیا على النساء متحوالت 
عي النوع االجتما  ون أو متحولو؛ في المغرب، یتعرض األشخاص الذین یَُظن أنھم مثلی64دون عقاب

رجال مثلیون عن ضرب عنیف وتھدید بالقتل على ید  تحدث؛ وفي العراق، حیث 65للعنف الجماعي
في جمیع ھذه الحاالت یعرف المعتدون أن القوانین ضد مجتمع المیم ستمنع  66أفراد من أسرھم.

 67الضحایا من البحث عن مالذ.
 

 
57J. Lester Feder and Maged Atef, “Egyptian Doctors Think This Torturous Exam Can Detect ‘Chronic Homosexuals,’”  

Buzzfeed, February 16, 2015, http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/egyptian-doctors-think-this-torturous-exam-can-detect-
chroni#.armgDXGBv   2016في أبریل/نیسان  9(تم االطالع.( 

 .2017ھیومن رایتس ووتش، تبادل رسائل خاصة عبر فیسبوك مع بدر بابو، دمج، أكتوبر/تشرین األول  58
. عبد الرحمن ھو 2017أغسطس/آب  30مع محمد فاضل عبد الرحمن،  مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش ؛ 2016 ،"الدوس على الكرامة"من رایتس ووتش، ھیو  59

. قال لـ ھیومن رایتس النوع االجتماعي يآب واحتُجز مع عدة رجال مثلیین إماراتیین متھمین بكونھم مثلیین أو متحول/رجل مثلي من سنغافورة، اعتُقل في أبو ظبي في أغسطس
 ووتش، إن خالل فترة احتجازه خضع أحد المحتجزین اآلخرین لفحص شرجي.

، 2016دیسمبر/كانون األول  21؛ ھیومن رایتس ووتش، "لبنان شھادة الجئ سوري عن تعذیبھ"، 2013، ا"جزء من عملن "ھیومن رایتس ووتش،  60
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/21/297982. 

 .2017مارس/آذار  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جمال (اسم مستعار)، القاھرة،  61
 .2012، "یصطادوننا لمتعتھم"، ھیومن رایتس ووتش 62
 .23-21 ، ص.2009، "یریدون إبادتنا"ھیومن رایتس ووتش،  63
 .1220، "یصطادوننا لمتعتھم"ھیومن رایتس ووتش،  64
، 2015یولیو/تموز  15معاداة المثلیة في الشارع العام ثم في الحكومة"،  -ھیومن رایتس ووتش، "المغرب 65

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/15/2792878سجن ضحایا ھجوم بتھمة ’أفعال الشذوذ الجنسي‘"،  -ھیومن رایتس ووتش، "المغرب  ؛ 
 .https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/08/288562، 2016أبریل/نیسان 

 . 40-38  .، ص2009، "یریدون إبادتنا"ھیومن رایتس ووتش،  66
67LGBT violence in Algeria. See TransHomosDZ and -for anti TransHomosDZ has documented similar obstacles to recourse 

Arab Foundation for Freedoms and Equality, LGBTQI in Algeria: Violence in Everyday Life, November 2016, 
http://transhomosdz.org/wp-content/uploads/2016/11/Report.pdf  2018فبرایر/شباط  12(تم االطالع في.( 
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 " "الظھور  األسرة وضغط المجتمع والخوف من 
أو لعدم  الظل،للبقاء في  االمنطقة، یواجھ أفراد مجتمع المیم ضغطا مجتمعیا كبیر أنحاء في معظم

كانت أسرھم  نأو ھویتھم الجنسیة. حتى أن بعض أفراد مجتمع المیم الذی توجھھم الجنسيإظھار 
 ھا قالوا لـ ھیومن رایتس ووتش إنووتقبلالجندریة  ھویتھمبتوجھھم الجنسي أو  المباشرة على علم

كان حجم  68أو المجتمع. ممتدةأسرھم حثتھم على عدم مشاركة ھذا الوجھ من شخصیتھم لألسرة ال
الوصمة العائلیة واالجتماعیة تحدیا كبیرا أمام الناشطین الذین أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابالت 

 بغض النظر عما إذا كانت الحكومة تالحقھم فعلیا. ،معھم
 

تحدیات أمام قبول الذات وبناء المجتمع والتحركات. قد  الظلبقاء في یخلق ضغط األسرة والمجتمع لل
یشعر الناشطون الذین یعملون في كثیر من الحاالت على تأمین شبكات الدعم ألفراد مجتمع المیم، 
بمن فیھم ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان، بفخر كبیر بھویتھم وبالعمل الذي یقومون بھ لمصلحة 

یواجھون التذكیر المستمر بأن أقرب الناس إلیھم قد ال یشاركونھم ھذا الفخر. ال  مجتمع المیم، لكنھم
أمام أسرھم  توجھھم الجنسيیتمكن بعضھم من مناقشة نشاطھم مع أسرھم بتاتا، أما الذین یظھرون 

لكنھم یشعرون أنھم غیر مفھومین أو غیر مقدّرین، ما یؤدي إلى اإلحباط  ،قد یناقشون عملھم معھا 
 واإلنھاك.

 
في المغرب، تلعب الحكومة على وتر األسرة لترھیب الناشطین. قالت الناشطة المغربیة ھاجر 

قالت و ،المتوكل لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا انتقلت مؤخرا إلى أوروبا بعد تلقیھا تھدیدات بالقتل
قد ال تُوقفھ لكنھا "تأتي إلى  ،في نشاطات مجتمع المیم امنخرط  شخصا تكتشف الشرطة أن عندما 

. یقومون بذلك مع جمیع أنواع الناشطین الحقوقیین، لكن األثر بسؤال األسرة عنكمنزلك وتبدأ 
ة یختلف مع أفراد مجتمع المیم ألن ذلك قد یُظھرھم/ھن أمام أسرھم/ھن. الشرطة تستخدم األسرة كأدا

 69قمع".
 

ثر إذا ما كان لدیھ وجھ مشھور یعرفھ الجمھور. لكن الوصم االجتماعي یحول كفعاال أ یكون النشاط
دون تحّول الناشطین في مجتمع المیم إلى الوجھ العام لحركتھم، حتى في األماكن التي ال یخاطرون 

 لجتمع أو على وسائفیھا بالتعرض للتوقیف أو العنف. أما الذین ظھروا علنا، إن كان في الم
أو الطرد من المدرسة  اإلنترنتمضایقات قاسیة على  بسبب التواصل االجتماعي، دفعوا ثمنا باھظا 

یصف خالد عبد الھادي، مؤسس مجلة "ماي كالي" في األردن التي تقدم  70أو الرفض من األسرة.
 : 2007في الكشف عن ھویتھ الجندریة  تغطیة إیجابیة لقضایا مجتمع المیم،

 
كنت الوحید.  –الوقت  ذلكاإلعالم في  في یكشف عن ھویتھ الجندریة أحدٌ كن لم ی

یظھر اآلخرون في دوائرھم، لم یعد األمر محّرما (تابو) مثل قبل، لكن المشكلة تبقى 
 

 .2017أكتوبر/تشرین األول  1سبتمبر/أیلول حتى  29البحرین، والمغرب، بیروت،  ،مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع   ناشطین من األردن 68
 .2017سبتمبر/أیلول  7مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع ھاجر المتوكل،  69
 ؛ ھاجر متوكل2016فبرایر/شباط  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحمد بن عامور، تونس،  70
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للكشف عن  في إطار األسرة. یقولون لك "ال بأس إن كنت مثلیا ولكنك لست بحاجة
لي صدیق متحول وكانت أسرتھ على وشك قبولھ لكنھ ظھر على وسائط . ذلك"

 71الت لھ األسرة "لست بحاجة إلحراجنا".التواصل االجتماعي فق
 

یة. قال ناشطون یعملون درفي بلدان الخلیج، ھناك صمت ملحوظ حول التوجھ الجنسي والھویة الجن
في لبنان ومنخرطون في التحركات اإلقلیمیة إنھم لیسوا على علم بأي مجموعات ناشطة في مجتمع 

، قطر، أو الیمن. قدّم أحد الذین أُجریت معھم عمان ،المیم تعمل في البحرین، الكویت، السعودیة
 تحلیلھ للوضع: ،مقابالت، وھو رجل مثلي من البحرین یعیش في لبنان

 
إنھ عقد اجتماعي: "نحن نملك النفط، ستصبح غنیا فاصمت. وإن لم یعجبك األمر، 

". وبالتالي ال تجد تحركات... العالم ھو مسرح وعلیك أن تلعب دورك في ارحل
 72.المجتمع

 
غیر أن ناشطي مجتمع المیم، في أنحاء كثیرة من المنطقة یتحدون األدوار المرسومة لھم من 

 اآلخرین. قد یكون العالم مسرحا لكنھم یكتبون أدوارھم الخاصة.

 
 .2017سبتمبر/أیلول  29، بیروت، خالد عبد الھاديمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  71
 .2017أكتوبر/تشرین األول  1، بیروت، صس ووتش مع یوسف الغوامقابلة ھیومن رایت 72
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. II فضاءات محدودة  فيالنشاط الفعال 
 

مشروع لیلى اللبنانیة ، قام عدة شباب في القاھرة، خالل حفلة لفرقة 2017سبتمبر/أیلول  22في 
رمز فخر مجتمع المیم والتضامن معھم ومع  –ومغنیھا األساسي مثلي علنا، بالتلویح بعلم قوس قزح 

نضالھم من أجل المساواة. كان ھذا عمال شجاعا في بلد صنع لنفسھ سمعة، تحت حكم السیسي، بقمع 
قوق مجتمع المیم بنشر صورة للعلم قامت إحدى منظمات ح ،بعد التلویح بالعلم 73مجتمع المیم بقسوة.

بینما نبّھت منظمة أخرى أعضاءھا من  74.التعبیر عن البھجة على صفحتھا على فیسبوك مع
  75العواقب.

 
قال ناشطون في المنظمتین لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم تفاجأوا بقسوة القمع التي تبعت التلویح 

التالي استخدم عناصر الشرطة المصریة استراتیجیة ُمحكمة بالعلم. حسب أحد الناشطین، في الیوم 
كانوا یتحادثون معھ منذ أسبوع  الذین وُمجّربة لإلیقاع، عبر تطبیق مواعدة للمثلیین/ات، بأحد الشباب

وحددوا "موعدا" وألقوا القبض علیھ. عندما فتّشوا ھاتفھ وجدوا أنھ كان في الحفلة. وبالرغم من عدم 
أسرعوا بمحاكمتھ وإدانتھ بتھمتَي "الفجور" و"التحریض على  ،ى تلویحھ بالعلموجود أي دلیل عل

 76سنوات تحت المراقبة. 6ووضعھ سنوات  6الفسق". ُحكم علیھ بالسجن 
  

شخصا على األقل في  43فقد اعتُقل  77ھكذا بدأت حملة واسعة على أفراد مجتمع المیم وحلفائھم.
تابع الجھاز  – اثنین منھم وحقق معھما مرارا "الوطنياألمن قطاع "غضون أسبوعین، احتجز 

أصدر  65.79ارتفع عدد المعتقلین إلى  ،خالل شھر 78لوزارة الداخلیة ومعروف بعملھ خارج القانون.
الوسائل اإلعالمیة من نقل وجھة نظر إیجابیة حول  یمنع"المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم" قرارا 

 
، "وصل العدد 2017ومارس/ آذار  2013یة بین أكتوبر/تشرین األول دراعتقاال بناء على التوجھ الجنسي أو الھویة الجن  232وثّقت المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة  73

 13شخصا سنویا، بینما یشیر إحصاء إلى أن متوسط المقبوض علیھم في السنوات الـ 66شخصا، أي حوالي  232إلى  2017في فترة ثالث سنوات ونصف تنتھي في مارس 
، "المصیدة: عقاب االختالف الجنسي في مصر" شخصا في السنة الواحدة". المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، 14شخصا نحو  189) ھو 2013حتى  2000السابقة (

 ).2017نوفمبر/تشرین الثاني  22تم االطالع في ( https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_trap-ar.pdf، 2017نوفمبر/تشرین الثاني 
 منذ ذلك الحین أقفلت المنظمة صفحتھا ألسباب أمنیة. 74
 .2017سبتمبر/أیلول  30وت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عزة سلطان، بیر 75
 .2017أكتوبر/تشرین األول  1سبتمبر/أیلول و  30بیروت، ، ووتشھیومن رایتس مقابالت  76
77“Update: 7 arrested for ‘promoting sexual deviancy’ after raising rainbow flag at Mashrou’ Leila gig,” Mada Masr,  

September 26, 2017, https://www.madamasr.com/en/2017/09/26/news/culture/egypts-musicians-syndicate-bans-
 flag/-rainbow-fans-over-leila-ashroum  2018فبرایر/شباط  19(تم االطالع في.( 

، 2017سبتمبر/أیلول  5 ،": التعذیب واألمن الوطني في مصر تحت حكم السیسي´ھنا نفعل أشیاء ال تُصدّق′"ھیومن رایتس ووتش،  78
https://www.hrw.org/ar/report/2017/09/05/308495. 

  Mona Eltahawy, “Why Is the Egyptian Government So Afraid؛2017ناشطین مصریین، أكتوبر/تشرین األول  مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع   79
of a Rainbow Flag?” New York Times, October 26, 2017, https://www.nytimes.com/2017/10/26/opinion/egypt-gay-lgbt-

rights.html?emc=edit_tnt_20171028&nlid=60319729&tntemail0=y&_r=0  2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في.( 
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 81سنة سجن للمثلیة الجنسیة 15إلى  10من  ا واقترح نواب في البرلمان حكم 80حقوق مجتمع المیم.
 82وقانونا جدیدا یمنع تجّمعات للمثلیین أو الرموز المثلیة.

 
استیالء الجیش على السلطة في حصلت االعتقاالت في سیاق حملة واسعة ضد المجتمع المدني. فمنذ 

، 83ارتكاب مجازر بحق المتظاھرین –، سعت مصر بانتظام إلى إسكات األصوات المعترضة 2013
وإقرار قانون لتنظیم عمل المنظمات غیر  84اعتقال الناشطین السیاسیین، حجب مواقع إلكترونیة

 85.الحكومیة وصفھ ناشطون بأنھ "ورقة نعوة" للمجتمع المدني المستقل
 

رجال وصبیا في  52، عندما تم اعتقال 2001حجم الحملة یذكر باعتقاالت قارب "كوین بوت" في 
في إطار حملة واسعة على السلوك المثلي. بالطبع شعر أفراد مجتمع المیم وحلفاؤھم  17الـ سن 

 باإلحباط.
 

مستعدة للدفاع عن ، لم تكن أي منظمة حقوقیة كبیرة 2001ولكن ھناك اختالفات جوھریة. في 
عنھم. قالت دالیا عبد  جلم ینشر أي ناشط مصري عریضة للدعوة إلى اإلفرا 86محتجزي القارب.

 الحمید من المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة:
 

أما  –في وقت القارب، كان رأي محامي حقوق اإلنسان عدم التدخل في ھذه القضایا 
الرادیكالي یرفعون الیسار و اإلنسان اآلن فھم یتدخلون بإرادتھم. محامو حقوق 

لیسوا جمیعا حلفاء مجتمع المیم. منھم من یتبنى مقاربة الحق صوتھم أكثر. 
 87.من یقول إنھ تماما مع إسقاط التجریم بالخصوصیة. ومنھم

 

 
، 2017أكتوبر/تشرین األول  6ھیومن رایتس ووتش، "مصر: اعتقاالت جماعیة وسط تعتیم إعالمي على موضوع المثلیین"،  80

https://www.hrw.org/ar/news/2017/10/06/309937. 
، 2017أكتوبر/تشرین األول  5عاما"، إرم نیوز،  15یتجھ إلقرار قانون یعاقب المثلیین بالحبس  جھاد ھشام، "البرلمان المصري 81

https://www.eremnews.com/news/arab-world/egypt/1015504. 
82-Queers Bill,” A Paper Bird (blog), October 30, 2017, https://paper-the-Out-Scott Long, “Egypt’s Wipe 

bird.net/2017/10/30/egypts-wipe-out-the-queers-bill/   2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في.(  
، 2014أغسطس/آب  12ھي على األرجح جرائم ضد اإلنسانیة"، رابعة وغیرھا من وقائع القتل  –ھیومن رایتس ووتش، "مصر  83

https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/12/254840. 
 .https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/15/305018، 2017یونیو/حزیران  15ھیومن رایتس ووتش، "قمع الحریات األساسیة في مصر بلغ أشدّه"،  84
نوفمبر/تشرین الثاني  18توقیع على مشروع قانون جدید للمنظمات غیر الحكومیة بمثابة ’أمر إعدام‘ على جماعات حقوق اإلنسان المصریة"، منظمة العفو الدولیة، "ال 85

2016 ،https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1251712016ARABIC.PDF  ؛ 2017أكتوبر/تشرین األول  8(تم االطالع في( 
Neil Hicks, “Egyptian Government Doubles Down on Threats to Silence Peaceful Dissent,” Human Rights First, October 5, 

https://www.humanrightsfirst.org/blog/egyptian-government-doubles-down-threats-silence-peaceful-dissent 2017   تم االطالع)
 ).2017أكتوبر/تشرین األول  8في 
 رجالً  52 عن یدافع لن أنھ المصریة الصحافة في اإلنسان لحقوق المصریة للمنظمة العام األمین علق بوت، كوین اعتقاالت وقت في األوسط، الشرق في اإلعالم لمشروع وفقا

 ,Hossam Baghat, “Explaining Egypt’s Targeting of Gays,” July 23, 2001 ".ةالجنسی لمثلیة ا موضوع" یحب ال ألنھ بوت كوین على اعتقلوا
http://www.merip.org/mero/mero072301  2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في.( 

 .2017سبتمبر/أیلول  7الیا عبد الحمید، دمع مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  87
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 50، أن یعبّئ الناشطون المصریون واإلقلیمیون 2017، كما ھي الحال في 2001ولم یكن ممكنا في 
 –أغلبھا منظمات حقوق مجتمع المیم من الشرق األوسط وشمال أفریقیا  –غضون أیام منظمة في 

 88أو ھویة جندریة مزعومة. توجھ جنسي مزعوملتوقیع بیان یعارض االعتقاالت التعسفیة بناء على 
 

، لم یكن ھناك 2001ھذه االستجابات تعكس تغیّرا كبیرا، لیس في مصر فحسب إنما في المنطقة. في 
، یوجد 2017حركة حقوقیة لمجتمع المیم تستأھل الذكر في أغلب الدول الناطقة باللغة العربیة. في 

ھاب عشرات المنظمات التي تعمل في جمیع أنحاء المنطقة على قضایا مثل العنف الناتج عن ر
المثلیة ورھاب التحول الجنسي، عدم التجریم، الفحوص الشرجیة القسریة، المساعدات القانونیة، 

والتواصل عبر  ،، المساواة الجندریة، التدریب اإلعالمي، األمن اإللكتروني"اإلیدز"الوقایة من 
 الفنون.

 
محامیا إلى  52إلى حضور التقدم المحَرز في إقامة تحالفات مجتمع المیم في المجتمع المدني، أدى 

لدعم امرأة متحولة النوع االجتماعي تعرضت إلى ھجوم جماعي  2015المحكمة في المغرب في 
منظمة، بما فیھا  37وفي تونس، تمكنت منظمات مجتمع المیم من بناء تحالف بین  89متوحش.

  90مجموعات نسائیة، اتحدت لدعم المساواة للنساء وأفراد مجتمع المیم.
 

 1998" في لبنان عام Club Freeیزال ھذا التنظیم في مراحلھ األولى. تأسست مجموعة باسم "ال 
تقریبا، تطورت  2002وعملت على تعزیز وإنشاء الشبكات بین أفراد موثوقین من مجتمع المیم. في 

وفي نفس الفترة تأسست منظمات أخرى وال تزال فاعلة،  91ھذه المجموعة وأصبحت منظمة "حلم".
سار ناشطو مجتمع المیم في لبنان في مظاھرة ضد  92ل "أصوات" في فلسطین و"دمج" في تونس.مث

ازدھرت المجالت والمدونات وصفحات الفیسبوك في  2003.93اجتیاح الوالیات المتحدة للعراق في 
، حّمست الثورات العربیة التحركات في جمیع أنحاء 2011في  94لبنان، عمان، سوریا وتونس.

، أصبحت منظمات مجتمع المیم، أو على األقل شبكات مجتمع المیم غیر 2017وبحلول  ،المنطقة
 في الخلیج. لظاھراالرسمیة، موجودة في معظم المنطقة مع بعض النقص 

 
88trapped between security services and the media,”  –“Statement: Human rights and freedom of expression in Egypt  

October 3, 2017, http://afemena.org/2017/10/03/statement-human-rights-and-freedom-of-expression-in-egypt-trapped-
between-security-services-and-the-media/  2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في.(  

  ,The Advocate؛2017سبتمبر/أیلول  29ن، بیروت،  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 89
https://www.advocate.com/violence/2015/07/02/moroccan-mob-brutally-beats-alleged-trans-woman-bystanders-watch. 

 .2017دیسمبر/كانون األول  7، ومع سھیلة بن سعید، أبیدجان، 2017سبتمبر/أیلول  29ب.، بیروت،  رابیة ن رایتس ووتش مع  مقابالت ھیوم 90
91AZZI (blog), December 21, 2011, -Georges Azzi, “History of the LGBT movement in Lebanon,” G 

https://gazzi.wordpress.com/2011/12/21/history-of-the-lgbt-movement-in-lebanon-3/  2017نوفمبر/تشرین الثاني  17(تم االطالع في.(  
92Les luttes LGBTIQ dans l’orbite du processus  –‘Être homophobe n’est pas révolutionnaire’  Luiza Toscane, « 

révolutionnaire arabe, » Europe Solidaire Sans Frontieres, March 8, 2017, https://www.europe-
solidaire.org/spip.php?article40519#nh1  2017نوفمبر/تشرین الثاني  13(تم االطالع في.(  

 .2011أغسطس/آب  11، دار الساقي، "الحب الممنوع: حیاة المثلیین والمثلیات في الشرق األوسط"بریان ویتاكر،  93
94Les luttes LGBTIQ dans l’orbite du processus  –‘Être homophobe n’est pas révolutionnaire’  Luiza Toscane, « 

révolutionnaire arabe, » Europe Solidaire Sans Frontieres, March 8, 2017, https://www.europe-
solidaire.org/spip.php?article40519#nh1  2017أكتوبر/تشرین األول  13(تم االطالع في.(  
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إلحدى ِجَھت بإغالق غیر متوقع ولم یكن ھذا التقدم بدون نكسات. حتى الحركة النابضة في لبنان و
تضطر منظمات حقوق مجتمع المیم إلى تغییر برامجھا في  2017.95فخر" في مایو/أیار ال" فعالیات

ضایقات الشرطة الدائمة حمالت القمع. حین یتعرض ناشطو مجتمع المیم لمردا على بعض األحیان 
یصبح مجرد البقاء في ھذا الجو القمعي نوع من المقاومة. فمثال، اعترف أحد الناشطین المصریین 

ت تسھى بأن منظمات حقوق مجتمع المیم اضطرت للتراجع عن بعض أھدافھا الطموحة التي كان
 :2011إلیھا بعد ثورة ینایر/كانون الثاني 

 
وبناء القدرات وأخذ الوقت للتعافي. أنا أكّن احتراما أھم شيء اآلن ھو الجھوزیة 

  96كبیرا لھذه المنظمات التي حافظت على الحد األدنى من القدرة على البقاء.
 

مما كانوا علیھ  –واالستمرار بالبقاء  –أصبح الناشطون في المنطقة أكثر استعدادا لمواجھة النكسات 
شون استراتیجیات ویدعمون بعضھم بعضا. وكان إنشاء قبل عقد ونصف. فھم یشبكون العالقات ویناق

الشبكات اإلقلیمیة، التي ال یتناولھا التقریر بالتفصیل، بمثابة شریان الحیاة للعدید من الناشطین في 
أو الذین یتعرضون لھجمات مفاجئة  –مثل القلة في لیبیا والخلیج  –المنطقة، خاصة أولئك المعزولین 

یصف عبد هللا، ناشط مثلي من عمان، مؤتمره األول مع ناشطین آخرین من  أو دائمة مثال في مصر.
مجتمع المیم: "كان ھذا أول لقاء لي مع ناشطین مثلیین آخرین في منطقة الشرق األوسط وشمال 

وصفت ناشطة  97أفریقیا. كان التفاعل معھم ورؤیة التشابھ الكبیر بین نضاالتنا مدھشا بالنسبة لي".
منظمة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا على التوقیع  22مغربیة كیف تمكنت مع زمیلتھا من حمل 

تمت تبرئة  2016.98، بسبب قبلة في مراكش في 17و 16عمرھما  على عریضة تدین توقیف فتاتین
 99الفتاتین في نھایة المطاف.

 
اة، وھي منظمة إقلیمیة مقرھا بیروت. تنظم ، تأسست المؤسسة العربیة للحریات والمساو2010في 

وتلعب دور الراعي المالي  ،المنظمة ورش عمل لبناء قدرات الناشطین في المنطقة ومؤتمرا سنویا 
وتساعد على تنسیق الدعم في حاالت الطوارئ للناشطین المعرضین للخطر. "منطقتنا"، شبكة 

"، سنناقشھا جریمتنا ھي ألواننا یة مثل "نّسقت عدة حمالت إقلیم 2010إقلیمیة أخرى تأسست في 
بالتفصیل أدناه. خالل مؤتمر للمؤسسة العربیة للحریات والمساواة أطلق بعض المشاركین شبكة 

 
95Antoun Issa, “In Lebanon, gay activism is fueling a new conversation about democracy and civil rights,” Washington Post,  

May 20, 2017, https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/democracy-post/wp/2017/05/20/in-lebanon-gay-
activism-is-fueling-a-new-conversation-about-democracy-and-civil-rights/  ؛2017أكتوبر/تشرین األول  13(تم االطالع في(  

Eliane Fersan, “Lebanon’s 2017 Pride Week: The LGBT Community persists and prevails, despite threats and conspiracy 
between extremist groups and government officials,” report drafted for Global Nexus Solutions, May 2017, 

http://dayagainsthomophobia.org/beirut-pride-an-analysis-from-the-inside/ )25  2017ینایر/كانون الثاني.( 
 .2017طس/آب أغس 2د. (اسم مستعار)،  لیامع عمقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  96
 .2017سبتمبر/أیلول  26مع عبد هللا البوسعیدي،  مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش 97
 لدى ھیومن رایتس ووتش. توجد نسخة)، 2016"بیان مشترك"، غیر مؤرخ ( 98
99France Presse, December 9, 2016, -“Moroccan judge acquits girls accused of homosexuality,” Agence 

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/09/morocco-acquits-teenage-girls-trial-homosexuality  9(تم االطالع في 
 )2017نوفمبر/تشرین الثاني 
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جدیدة (كویر مینا) مھمتھا "خلق فضاءات للتفكیر، التواصل، التخطیط االستراتیجي، اإلنتاج 
 100یات الدعم، وتغییر السیاسات والخطاب".المعرفي للتأثیر على خطط العمل اإلقلیمیة واستراتیج

 یحمل ھذا التعاون اإلقلیمي الناشئ آماال بالتقدم في السنوات القادمة.
 

 بناء المجتمع
عادة ما تكون الخطوة األولى نحو تطویر حركة ناشطة لحقوق مجتمع المیم، بناء المجتمع. حتى 

الناشطین أو تقدیم مطالب للحكومة، یوجد دائما حیث ال یوجد دعم عام وحیث من الخطیر "ظھور" 
عمل دؤوب على خلق فضاءات یمكن ألفراد مجتمع المیم االجتماع فیھا، إیجاد الدعم والتكلم في 

 أمور تؤثر علیھم.
 

 مان. یشرح:شارك عبد هللا البوسعیدي في خلق ھكذا فضاءات في عُ 
 

. قال إنھ اإلنترنتمع شاب عماني تعرفت علیھ على  2008نظمت أول حدث في 
یود تنظیم حفالت للشبان المثلیین من أجل اللقاء وإقامة الشبكات في فضاء آمن كي 

ولكن على  ،یتمكنوا من مساعدة بعضھم في المستقبل. كان قد قام بنفس األمر سابقا 
فاشتركت وأقمت صداقات مع الجمیع مستوى أصغر مع بعض األصدقاء المقّربین. 

سنویا. كنّا نستأجر مزرعة  3وصارت شبكتي أكبر وأقوى. نظمنا حفلتین أو  –
خارج العاصمة لیوم، فیأتي الناس عند الظھر، یسبحون، یتعارفون ویحتفلون. في 

الصباح كنّا نتكلم مع بعضنا حول أمور تؤثر علینا كأفراد، أو نجتمع ونتناقش 
 101كمجموعة.

 
واألمراض  یدزكان عبد هللا یأمل باستخدام ھذه الحفالت كمنبر للتواصل التعلیمي حول الوقایة من اإل

المتناقلة جنسیا، لكنھ وجد أن المشاركین اآلخرین لم یكونوا مرتاحین لمناقشة ھذه األمور: "وزارة 
جب الحصول على الصحة تدیر ھذه األمور وإذا قُبض علیك تقوم بھذه األمور ستواجھ المشاكل. ی

فبقي ھدف الحفالت محصورا  102، لذلك كان الناس خائفین".یدزإذن الوزارة لتنظیم جلسات حول اإل
 ون.حدثفي خلق فضاء آمن یتالقى فیھ الرجال المثلیین ویت

 
عروض دوریة ألفالم تتناول التوجھ الجنسي والھویة من مجتمع المیم في األردن، نظمت مجموعة 

عرض أفالم بالعربیة وباإلنغلیزیة؛ وعندما ال یجدون ترجمة عربیة لألفالم یة. كانت تدرالجن
اإلنغلیزیة كانوا یكتبونھا بأنفسھم كي یتمكن غیر الناطقین باإلنغلیزیة من فھم األفالم. قال أحد 

المنظمین، أسامة ز.، بالرغم من حضور بعض الحلفاء إال أن الھدف األساسي للعروض كان جمع 
 

 ، موجودة لدى ھیومن رایتس ووتش.201سبتمبر/أیلول  30من صفحتین، أُطلقت من بیروت،  "AQueer MEN"مبادرة  100
 .2017سبتمبر/أیلول  26مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع عبد هللا البوسعیدي،  101
 السابق. 102



 2018 أبریل/نیسان | ووتش رایتس ھیومن  27

أقامت المجموعة شراكة مع مركز صحة جنسیة صدیق لمجتمع المیم، وكان بعض  مجتمع المیم.
 103مجانیة. إیدزالموظفین یحضرون األفالم أحیانا ویقدمون فحوص 

 
أیضا. تعمل إحدى المنظمات في القاھرة على إنتاج قصص شفھیة  اإلنترنتیتم بناء المجتمع على 

حول أفراد من مجتمع المیم في مصر والبلدان المجاورة. مع أن المواد المنتَجة یمكنھا أن تعلّم 
اآلخرین عن مجتمع المیم فإن ھدفھا األساسي ھو الوصول إلى أفراد مجتمع المیم الذین یمكنھم 

 104والشعور بالقوة عبر قراءة قصص أشخاص مثلھم. تاإلنترنالوصول إلیھا على 
 

في لیبیا، حیث قال أحد الناشطین المثلیین لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ یعرف شخصین آخرین فقط في 
لیبیین آخرین یعیشون خارج  5یبیا یمكن أن یعتبرھما ناشطین لحقوق مجتمع المیم، باإلضافة إلى ل

 المكان األكثر أمنا للقیام بذلك. قال: اإلنترنتعتبر یو – البالد، بناء المجتمع ھو األولویة
 

التواصل  ل[أولویتنا] ھي نشر الوعي في مجموعات خاصة ومغلقة على وسائ
والتعبیر والھویة. مفھوم مجتمع المیم غیر  نوع االجتماعياالجتماعي حول ال

عضنا موجود فعلیا لذا من الضروري توعیة المجتمع نفسھ واالھتمام بعضنا بب
  105اآلخر.

 
لمجتمع المیم في الشرق األوسط وشمال  اإلنترنتأنشأت الناشطة البحرینیة، خولة س.، منصة على 

 أفریقیا بھدف بناء مجتمع إقلیمي وداخل كل بلد. تشرح:
 

ال شك ھناك حركة متزایدة في الخلیج تشبھ الدعوة الدقیقة التي تصفینھا [جھود بناء 
مجتمع غیر رسمي]. أغلبنا ال یزال متعلقا في بلده األم ویعیش ھناك. ومع أن مجتمع 

ن نقبل  المیم نشیط، لیس مرحبا كما یجب خاصة وأن علینا أن نتوخى الحذر ِممَّ
أن نشبك عالقات وثیقة. یصعّب ھذا األمر على باالنضمام إلى مجموعات الدعم و

األشخاص الذین ظھروا حدیثا من إحاطة أنفسھم بمجتمع داعم. ھذا أحد األسباب 
. كان ھناك إحساس كبیر بالعزلة، خاصة في 2010األساسیة إلنشائي "أھواء" في 

ن الخلیج. الكثیر من مبادرات مجتمع المیم األخرى كانت محصورة بلبنان أو األرد
أو بلدان ال تعتبر سكان الخلیج مؤھلین أو ال تشملنا وأصواتنا في أھداف حمالتھا. 

أحسست أن بإمكاني التقدم أبعد مع أھواء وبدأت أقبل طلبات اللقاء الفعلي  2012في 

 
 .2017ول أكتوبر/تشرین األ 1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أسامة ز. (اسم مستعار)، بیروت،  103
 .2017یولیو/تموز  17، و مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عزة سلطان، مساحات، عبر رابط فیدی 104
) UPR. یقوم الناشط ومنظمتھ بجھود الستخدام االستعراض الدوري الشامل (2017سبتمبر/أیلول  30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحمد ب. (اسم مستعار)، بیروت،  105

 اإلنسان في األمم المتحدة للدعوة إلى سیاسات محّسنة حول التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة في لیبیا، سنناقشھا بالتفصیل أدناه.التابع لمجلس حقوق 
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وشبكات الدعم. فصرنا نلتقي في أماكن معزولة أو في المقاھي المھجورة ونتشارك 
 106.إنترنتالفرصة للعیش بصدق أكبر بدون  قصصنا وخبراتنا ونعطي أنفسنا 

 

 الحفاظ على السالمة
قالت إحدى الناشطات في مصر لـ ھیومن رایتس ووتش إن منظمتھا تركز على "األمن المتكامل"، 

، الصحة النفسیة والعاطفیة، السالمة الشخصیة، اإللكترونیة، العیادات اإللكترونيبما في ذلك "األمن 
ن األمور التي بالفعل ھناك العدید م 107خدمات الصحة الجنسیة، الحمایة، المأوى، داخل وخارج البلد"

 یحتاج ناشطو مجتمع المیم وأفراد مجتمع المیم، أن یحافظوا على سالمتھم فیھا.
 

في بعض األحیان یحتاج أفراد مجتمع المیم للفضاءات اآلمنة للذین تعّرضوا للعنف، التھدید بالعنف، 
یة والمأوى الطرد أو الرفض األسري. یركز ناشطو مجتمع المیم في مصر على تأمین السالمة الجسد

لألشخاص الذین رفضھم أھلھم أو المعّرضون للخطر. قالت إحدى الناشطات إن منظمتھا أملت 
في مسح تقییم  2017بتوسیع ھذه المبادرة بعد أن اعتبرھا أفراد مجتمع المیم أھم أولویة في أوائل 

ي مصر، االحتیاجات. غیر أن خطر اعتقال مجموعات من مجتمع المیم تعیش في نفس المكان ف
في  108، صعّب إنشاء مالجئ إضافیة.2017خاصة بعد حادثة علم قوس قزح في سبتمبر/أیلول 

العراق، أمنت إحدى المنظَّمات المأوى مؤقتا ألفراد من مجتمع المیم اضطروا إلى الھرب من مناطق 
األردن في  109سكنھم بسبب التھدیدات، استجابة للتعذیب وعملیات القتل على ید عصائب أھل الحق.

 110أیضا، یأمل ناشطون بإنشاء مالجئ ألفراد مجتمع المیم الذین ترفضھم أسرھم.
 

یحتاج الحفاظ توجھھم الجنسي وھویتھم الجندریة  في بلدان غالبا ما یُعتقَل فیھا أشخاص على خلفیة
 :جزائري مثليعلى السالمة معرفة قانونیة لتقلیص احتمال االعتقال أو المالحقة. قال ریان، محاٍم 

 
أنظم ورش عمل أشرح فیھا للناس أنھم إذا ما أُوقفوا وبحوزتھم واٍق أو أحمر شفاه 

علیھم التصرف بطریقة معینة كي ال تتمكن الشرطة من استخدامھا ضدھم. لیس 
لدیك الحق باالتصال بمحام أو استخدام الھاتف عند االعتقال. لذا ما تقولھ مھم 

 111جدا.
 

 
 .2017نوفمبر/تشرین الثاني  20ھیومن رایتس ووتش، رسالة الكترونیة من خولة س. (اسم مستعار)،  106
 .2017یولیو/تموز  17ط فیدیو، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عزة سلطان، عبر راب  107
؛ منظمة بدایة لمجتمع المیم في منطقة وادي النیل (مصر والسودان) ومؤسسة 2017سبتمبر/أیلول  7مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نور سلطان، عبر رابط فیدیو،  108

فبرایر/شباط  9، (تم االطالع في https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/18/313850مساحات للتنوع الجنسي والجندري؛ "دراسة تقییمیة في مصر" 
2018.( 

 .2017یولیو/تموز  19سیمو أ. (اسم مستعار)،  ووتش معمقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس  109
 .2017أكتوبر/تشرین األول  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع راشد وصافي، بیروت،  110
 .2017أكتوبر/تشرین األول  1مستعار)، بیروت، (اسم  أ.مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ریان  111
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تفحلت حكومة السیسي باستھداف منظمات حقوق اإلنسان، رأى بعض في مصر، عندما اس
 مجموعات مجتمع المیم أن عدم شھرتھا قد یكون في مصلحتھا:

 
كنا نعلم أن عملنا حساس. طالما اضطررنا إلى العمل في الخفاء، لم نكن مسجلین، لم 

تنبھ نكن نحصل على مبالغ كبیرة لتمویل نشاطاتنا، من السفارات مثال، كي ال ت
الحكومة. لم نكن نقوم بالدعایة لعملنا. بینما كان یعتمد مدافعون آخرون عن حقوق 

اإلنسان على الدعایة لنشاطاتھم وبرامجھم. لذا، حتى بعد صدور قانون المجتمع 
تفاجأ المدافعون اآلخرون عن حقوق اإلنسان عندما  .المدني الجدید لم نتأثر مباشرة

. كان من السھل على الحكومة الوصول إلیھم، تقلصت المساحة كثیرا وبسرعة
ومراقبتھم، األفراد والمنظمات معا. بینما لم یكن بإمكان المدافعین عن حقوق مجتمع 

المیم الظھور علنا كمدافعین عن حقوق اإلنسان. لدینا صفحات فیسبوك وأشیاء من 
صلة عن ھذا القبیل، لكننا نستخدم أسماء مستعارة، ونبقي حیاتنا الیومیة منف

 112نشاطنا.
 

عدم الثقة بین المجموعات، حیث یطرح الخوف من خرق المجموعة تحدیات تنظیمیة. في الجزائر 
 تتوخى الحذر عند استقبال أعضاء جدد، لذا استحدثوا صفة "صدیق": "ترانس ھوموس دي زي"

 
لدیھم نفس الحقوق كاألعضاء لكن ال یمكنھم االطالع على معلومات سریة، مثل 

شھرا. یقبل الناس بھذا التدبیر ألنھم یرون أنھ یحمیھم.  12 لمدةأسماء األعضاء، 
شھرا، یشارك [األصدقاء]  12فھم یخافون من أن یُظھرھم أحدھم. خالل الـ 

ماء وھمیة. یعملون داخل لجان مستخدمین أس اإللكترونيبالنقاشات عبر البرید 
لدینا نظام خالیا، حیث  ویمكنھم االطالع على أسماء عضوین أو ثالثة من المجلس.

. بدأنا بالعمل بھذه الطریقة بعد بعض المشاكل في الخالیا بعضھا البعضال تعرف 
  113، لحمایة األشخاص.2014

"نظام نقاط". یحصل المشاركون على النقاط بناء  اإللكترونیةعلى نحو مماثل، تملك منصة أھواء 
 على مشاركتھم في النقاشات على المنصة. كما تشرح خولة س. مؤِسسة أھواء:

ال  –أوال یجعل من األسھل التأكد من ھویتھم  اإلنترنتالتعرف على األشخاص على 
نوایاھم. لھذا نستخدم نظام النقاط وبالتالي ال یمكن  إنما  ،أقصد أسماءھم الحقیقیة

للمستخدمین غیر الفاعلین طلب لقاءات بدون أن یكونوا قد قدموا نصائح مفیدة 
نقطة وأكثر  300وتعلیقات داعمة أوال. من المحتمل أكثر أن أقبل بلقاء شخص لدیھ 

 
 .2017یولیو/تموز  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عزة سلطان، عبر رابط فیدیو،  112
 .2017سبتمبر/أیلول  TransHomosDZ ،11مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع زھیر جزائري،  113
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یرید أن  نقطة فقط، ألنني أعرف أنھ شخص 40-30من أن أقبل بلقاء شخص لدي 
بعض المراحل ویصل إلى اللقاء مباشرة. ھذا األمر یوتّرني ألنھ قد یكون  تخطىی

 114شخصا یحاول خرق المجموعة لمعرفة من یدیرھا ومن فیھا.
 

 األمن اإللكتروني
في الدول القمعیة حیث تسّخر الشرطة موارد ضخمة لمراقبة اتصاالت المواطنین یواجھ ناشطو 

 وأفراده العادیون تھدیدات ناجمة عن المراقبة. تشرح الناشطة المثلیة في مصر، علیا د.:مجتمع المیم 
 

تستخدم أجھزة عالیة  – اإللكترونیةاستثمرت الحكومة مبالغ طائلة في المراقبة 
التقنیة، تدریب األشخاص داخل وخارج مصر، انطالقا من فكرة "حمایة مصر من 

الروایة الرسمیة أن الثورة قامت على فیسبوك كانت  2011األشخاص السیئین". في 
 115التواصل االجتماعي. للذا تتعامل الحكومة بحذر مع وسائ

 
النوع  في مصر تراقب الشرطة وفي بعض األحیان تُوقِع بالرجال المثلیین والنساء متحوالت

ت أن من نقلت إحدى المنظما 116على تطبیقات المواعدة ووسائط تواصل اجتماعي أخرى. االجتماعي
  2013تحقیق ضد أفراد من مجتمع المیم بتھمة "الفجور" وتھم مشابھة بین أواخر  274بین 

التواصل االجتماعي وتطبیقات  ل، استخدمت السلطات مراقبة وسائ2016ونوفمبر/تشرین الثاني 
 النوع االجتماعينظمت علیا د. ورشة عمل للنساء المصریات متحوالت  117منھا. 66المواعدة في 

 التواصل االجتماعي. لحول كیفیة الحفاظ على سالمتھن لدى استخدام وسائ
 

للمتحولین/ات وأریتھم/ھن أدوات  اإللكترونينظمت ورشة عمل حول األمن 
. اإللكترونیةواألجھزة  اإلنترنتوتقنیات... أردت أن أغیر عاداتھم/ھن في استخدام 

ذلك عبر تطبیقات المواعدة. تستھدف الحكومة المتحولین/ات منذ سنوات، بما في 
أمور مثل مشاركة صور للخطر. شخصان من الذین شاركوا في ورشة  ن/تعرضھم

 
, تشرح موقع أھواء اإللكتروني: یقوم المستخدمون "بفتح میزات الموقع عبر 2017نوفمبر/تشرین الثاني  20ھیومن رایتس ووتش، رسالة الكترونیة من خولة س.،  114

محادثة وإرسال رسائل خاصة وأكثر. ھذه المساھمات التي یراھا أقرانھم إیجابیة ومساِعدة على المنصة. المستخدمون الموثوقون یحصلون على القدرة على إنشاء غرف ال
ینایر/كانون  25(تم االطالع في  https://majal.org/ahwaaالخاصیة تحمي َحَرم أھواء من األشخاص الذین یسعون إلى أذیة األعضاء وتخلق نظام دفاعي جماعي". 

 ).2018الثاني 
 .2017أغسطس/آب  2د. (اسم مستعار)،  لیامقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  مع ع 115
على الشخص  یدعي عناصر من "شرطة األخالق" المصریة أنھم مثلیون على تطبیقات المواعدة، ویرسلون رسائل وصور صریحة، وفي بعض األحیان یعرضون المال 116

 :Trapped by app“ الرجال المثلیون والنساء متحوالت النوع االجتماعي أخیرا بمقابلة ھذا الشخص، تعتقلھ/ھا الشرطة. اآلخر مقابل ممارسة الجنس. عندما یقبل
Egypt’s sex chatting morality police,” Middle East Eye, October 31, 2017, http://www.middleeasteye.net/news/entrapment-

app-egypt-s-sex-chatting-morality-police-426873567  2018فبرایر/شباط  7(تم االطالع في.( 
117Colin Stewart, “More than 274 LGBTQ victims of Egypt’s ongoing repression,” November 17, 2016,  

https://76crimes.com/2016/11/17/more-than-274-lgbtq-victims-of-egypts-ongoing-repression/ أكتوبر/تشرین األول  9ع في (تم االطال
2017.( 
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العمل كانا ضحیتا فخ. أحدھما اكتشف األمر في الوقت المناسب وألغى/ت كل 
  118حساباتھ/ا. أما الشخص اآلخر فاضطر/ت إلى مغادرة البلد لبعض الوقت.

 
یستخدمون تطبیقات المواعدة یمكن اعتقالھم بسبب الصور الموجودة على حتى أولئك الذین ال 

 الھاتف:
 

طالما كان ھناك نقاط تفتیش، لكن اآلن یوجد نقاط تفتیش لتفتیش حواسیب الناس 
 119وھواتفھم. یُسَجن الناس بسبب ما یكتبونھ على فیسبوك وتویتر.

 
لتدریب مجتمع المیم في مصر للحفاظ على وجدت علیا د. أنھ ال تزال ھناك حاجة لمزید من العمل 

 :اإللكترونیةالسالمة 
 

. قد نخاف من أسد أو نمر أو حتى سیارة اإلنترنتال نتنبھ للخطر المحدق بنا على 
. أول ما قالوه خالل ورشة العمل "لیس لدینا ما نخفیھ". قلت اإلنترنتلكن لیس على 

صین على خصوصیتكم". كل ما "أنتم ال ترتكبون أي خطأ لكن یجب أن تكونوا حری
أردت فعلھ ھو تغییر تفكیرھم من "لست في خطر" وأن أریھم جمیع الطرق التي 

 120یمكن أن أدخل فیھا على حساباتھم وحواسیبھم.
 

في الكویت أیضا ركز الناشطون على األمن اإللكتروني. قال الناشط المتحول ف. ع. لـ ھیومن 
لك برامج قرصنة لتتجسس على األشخاص الذین تعتبرھم رایتس ووتش إن الحكومة الكویتیة تم

"ضد الحكومة، یمن فیھم مجتمع المیم والملحدین". خضع لتدریب أمن إلكتروني ثم درب أشخاصا 
آخرین، بمن فیھم ملحدون وأشخاص من مجتمع المیم، التقاھم فردا فردا عبر عالقات شخصیة. شرح 

اص فقط للتدریب. ال یمكنني استئجار صاالت مؤتمرات لنا حدود عملھ: "أنا أستخدم منازل األشخ
في الفنادق، ھذا مستحیل". ھرب ف. في نھایة المطاف من الكویت بعد اعتقالھ عدة مرات بناء على 

 121.ھویتھ الجندریة لكنھ استمر بتقدیم الدعم االفتراضي ألفراد مجتمع المیم والملحدین في الكویت
 

 بناء التحالفات
كان إلقامة شراكات مع منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق المرأة دورا جوھریا في تقدّم وضع 

مجتمع المیم الحقوقي. في بعض البلدان یعمل ناشطو مجتمع المیم في منظمات ذات أھداف أوسع، 
لحقوق المرأة العمل على قضایا حقوق مجتمع  "منظمة راسان"مثل كردستان العراق حیث بدأت 

 
 .2017أغسطس/آب  2د. (اسم مستعار)،  لیاع ووتش معمقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس  118
 .2017أغسطس/آب  2د. (اسم مستعار)،  اعلی  ووتش معمقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس  119
 .2017أغسطس/آب  2عار)، د. (اسم مست  اعلی  ووتش معمقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس  120
 .2017 آب/أغسطس 6 ،.ع. ف مع ووتش رایتس ھیومن أجرتھا سكایب عبر مقابلة 121
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وفا خ. في بغداد، حیث ال یمكن لمجموعات مجتمع المیم أن تكون موجودة في العلن 2012یم في الم
من خطر التعرض للعنف، كان للشراكة مع منظمات حقوقیة أخرى دورا جوھریا في متابعة العمل 

 الیومي.
 

 یحصل بین یقول الناشطون في أنحاء المنطقة إن بناء التحالفات مع المنظمات النسویة والحقوقیة ال
لیلة وضحاھا؛ بل یتطلب جھدا ومرونة على جمیع األصعدة. قالت ناشطة مع منظمة "شوف" 

الجنسیة: "الحركة النسویة في تونس لم  التوجھات من جمیعالنسویة في تونس والتي تعمل مع نساء 
تكن صدیقة للمثلیین سابقا لكنھا تغیرت. كّن یخفن من االنخراط في ھذه األمور في السابق. أتى 

التوجھ الجنسي [للجمعیات النسویة] مزدوجات التغییر من داخل الجمعیات. انضمت شابّات مثلیات و
 122وغیّرن األمور من الداخل".

 
ء "دمج" في تونس إن مجموعات مشاركة مجتمع المیم في المنتدى االجتماعي قالت إحدى أعضا 

"أظھرت للمجتمع المدني التونسي أن قضیة مجتمع المیم لیست قضیة  2015و 2013العالمي في 
 123ھامشیة، بل ھي بأھمیة أي قضیة أخرى یناضلون من أجلھا".

 
 الفات عبر إظھار الدعم لقضایا أخرى:قال ناشط مغربي إن مجموعات مجتمع المیم تجھد لبناء تح

 
ال یوجد ناشط لحقوق مجتمع المیم فقط، كلنا نعمل ألجل حریة األدیان وحریات 

فنحن بالتالي نقوم بأعمال تضامنیة مع [الناشطین] الذین اعتُقلوا وُضربوا  – أخرى
 124في الحسیمة.

 
عمل على تحلم أیضا في لبنان تعتبر نفسھا جزءا من حركة حقوق مدنیة أوسع وتتعاون مع منظمات 

دمج في تونس، تتعاون في مبادرات عدم التمییز مع  125ثل الفساد والتلوث وحقوق العمال.مقضایا 
ماي في األردن، یحث الناشط خالد عبد الھادي، مؤسس  126منظمة تركز على إنھاء التمییز العرقي.

كالي، في تقریر أعده، ناشطي مجتمع المیم على العمل على اإلنترنت "لتنظیم حمالت إعالم 

 
 .2016فبرایر/شباط  16ھیومن رایتس ووتش، مقابلة، تونس،  122
 ، ذُكرت المداخلة بعد موافقة دمج.2017أكتوبر/تشرین األول  1مداخلة إلحدى أعضاء دمج في المؤتمر، بحضور ھیومن رایتس ووتش، بیروت،  123
أكتوبر/تشرین  . انطلقت مظاھرات في مدینة الحسیمة في الریف المغربي بعد حادث في2017أكتوبر/تشرین األول  1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع طارق ه.، بیروت  124

بدأت السلطات بقمع المتظاھرین واعتقلت المئات منھم، یزعم العدید منھم أن  2017. في السلطات صادرتھا التي بضاعتھ إنقاذ یحاول وھو  أسماك بائع قُتل عندما، 2016األول 
، 2017سبتمبر/أیلول  5ة"، انتھاكات الشرطالشرطة ضربتھم. انظر، ھیومن رایتس ووتش، "المغرب: الملك یتجاھل أدلّة على 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/05/308453. 
125Antoun Issa, “In Lebanon, gay activism is fueling a new conversation about democracy and civil rights,” Washington  

Post, May 20, 2017, https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/05/20/in-lebanon-gay-activism-is-
fueling-a-new-conversation-about-democracy-and-civil-rights/?utm_term=.6a81d7bec485  نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في

2017.( 
 .2018ثاني ینایر/كانون ال 24فیسبوك مع بدر بابو، دمج،  برھیومن رایتس ووتش، تبادل رسائل خاصة ع 126
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تُظھر أفراد مجتمع المیم یعملون على قضایا اجتماعیة وبیئیة أخرى، مركزین على  إلكتروني
 127مشاركتھم الھموم العامة التي تصب في مصلحة الجمیع".

 
ب. أن بناء ھكذا تحالفات ھو قلب "تطورات ضخمة" تحصل في تونس.  رابیةترى الناشطة المثلیة 

مجموعة، من  37تشترك منظمتھا في االئتالف المدني للحریات الفردیة، وھو تحالف صار یضم 
ضمنھا مجموعات تركز على حقوق مجتمع المیم ومجموعات تعمل بشكل أساسي على قضایا 

یم السلوك المثلي ویدعم قضایا نسویة، منھا المساواة حقوقیة أخرى، ویھدف االئتالف إلى عدم تجر
في المیراث بین الرجال والنساء، ونجح مؤخرا في إلغاء القانون الذي یمنع الزواج بین نساء 

 128تونسیات مسلمات ورجال غیر مسلمین.
 

قال أحد الناشطین التونسیین إن العمل مع منظمات المجتمع المدني یتطلب صبرا ومرونة نظرا 
 لقیود:ل

 
طلبنا من إحدى المنظَّمات التي تنظم حمالت اجتماعیة أن تدربنا. كان الجواب 

"یمكننا مساعدتكم لكن ال یمكن أن نرتبط بكم ألن ھذا األمر خطیر". قبلنا 
  129بمقاربتھم.

 
 أكد ناشط مغربي ھذه النظرة:

 
ھم یساعدون. ال یمكن للبعض أن یدعمنا علنا. نعرف أنھ ال یمكنھم ونتفھم ذلك. لكن

یسمحون لنا باستخدام مكاتبھم ومواردھم في أنحاء البالد. نعرف أنھم ینتمون إلى 
ولكن نقول "نحاول أن نثیر ھذه النقطة ونحن بحاجة  ،جیل قدیم وأن السیاق مختلف

 130لمساعدتكم".
 

الرئیسیة. قال أحد حاالت العنف تجذب المزید من الدعم الشعبي من منظمات المجتمع المدني 
 : 2015جماعیا في فاس في  النوع االجتماعيمتحولة  امرأة الناشطین، عندما ُضربت

 
عن طریق شبكات المنظمات غیر الحكومیة. وضعت منظمة  یا محام 56كان لدینا 

نسویة مكتبھا ومواردھا في فاس بتصرفنا. قالوا "افعلوا ما یجب أن تفعلوا" مع العلم 
 

127 Hadi, “Digital threats and opportunities for LGBT activists in Jordan,” November 1, 2016,-Khalid Abdel 
https://drive.google.com/file/d/0B-C8GvtQEpB3UTdHc0ZzUzR2M0FTTExFbVNLQkxkQVBDMTc0/view  ینایر/كانون  24(تم االطالع في

 )2018الثاني 
  ,Le Collectif pour les Libertés Individuelles؛ انظر أیضا:2017 سبتمبر/أیلول 29، بیروت، رابیة ب. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 128

https://www.facebook.com/Le-collectif-pour-les-libert%C3%A9s-individuelles-1083565965010495/ 
 .2017سبتمبر/أیلول  29مستعار)، بیروت،  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سمر أ. (اسم 129
 .2017سبتمبر/أیلول  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لیال م. (اسم مستعار)، بیروت،  130
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أنھ لم یكن بإمكانھم اتخاذ موقف علني. رد فعل المجتمع المدني كان إیجابیا. كان 
المحكمة، یوم المرافعات،  مشھدا مطمئنا نظرا لتعاوننا السابق معھم. عندما كنت في

ممثلین عن منظمات نسویة وحقوقیة، وجلسنا على المقاعد  5أو  4كان معي 
األمامیة. كان أمرا مؤثرا بالنسبة لي... عندما قرأ منسق الدفاع أسماء المحامین 

 131اسما. 56استغرق وقتا طویال لقراءة 

 
ة في المجتمع الفلسطیني" التي تركز على من منظمة "القوس للتعددیة الجنسیة والجندری معیكيحنین 

بناء المجتمع ألفراد مجتمع المیم في فلسطین، ذكرت أن بناء التحالفات یتطلب أن تكون حساسا 
 لقضایا عدالة اجتماعیة أخرى والتوقیت:

 
ولكن كان ھناك أكبر  ،كان من المفترض أن نطلق حملة الفیدیو في مایو/أیار

علینا تحمل عبء تعدد  133ثم حادثة األقصى. 132،خإضراب عن الطعام في التاری
 ،، والحذر في توقیت إثارة أمور مجتمع المیم. ال نعتبر األمور شخصیة134القطاعات

أیام تقریبا بین  10بل نأخذ وقتنا ونلتقي اآلخرین ونؤسس لشرعیتنا. كان لدینا 
 135ما [أطلقنا الحملة].داألحداث عن

 
 لألف شخص على وسائ 300منظمة القوس حملتھا أخیرا وصلت إلى ، عندما أطلقت معیكيقالت 

 136التواصل االجتماعي.
 

في الجزائر، القانون الذي یمنع تسجیل المنظمات التي تتعارض أھدافھا مع "األخالق العامة" والذي 
ینص على عقوبات جنائیة ألعضاء المنظمات غیر المسجلة، یعرض مجموعات مجتمع المیم 

ترانس في منظمة  ناشط جزائريیشرح زھیر،  137.للخطر ق اإلنسان التي قد تساعدھا ومنظمات حقو
 :ھوموس دي زي

 

 
 .2017سبتمبر/أیلول  29، بیروت، (اسم مستعار) مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لیال م. 131
یوما عن الطعام للمطالبة بتحسین ظروفھم، بما في ذلك زیادة الزیارات العائلیة وإطالة مدتھا، تحسین  40، أضرب مئات المعتقلین الفلسطینیین 2017في أبریل/نیسان  132

 أي الحجز بدون تھمة أو محاكمة. –ظروف السجن مثل عنایة صحیة أفضل وإلغاء الحبس االنفرادي والحجز اإلداري 
المسجد األقصى في القدس بعد مقتل شرطیَّین إسرائیلیین داخل حرم المسجد، قامت مظاھرات فلسطینیة  ، بعد أن أقامت إسرائیل تدابیر أمنیة خارج2017في یولیو/تموز  133

 استمرت عدة أسابیع.
 ، الدین إلخ.ق، الطبقة، الجنسیةالتقاطعیة تعني الطبیعة المتشابكة لمختلف أشكال القمع، مثل القمع على أساس الھویة الجندریة، التوجھ الجنسي، النوع االجتماعي، العر 134

 التقاطعیة في النضال تتطلب التنبھ والحساسیة لتأثیر أفعال شخص ما على المجموعات المقموعة األخرى.
 .2017سبتمبر/أیلول  11مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  مع حنین معیكي، القوس،  135
 .2017سبتمبر/أیلول  11مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  مع حنین معیكي، القوس،  136
. 46، یتعلق بالجمعیات"، الفصل الثالث، المادة 2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر  18مؤرخ في  06-12"القانون رقم  137

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012002.pdf 2017نوفمبر/تشرین الثاني  8الع في (تم االط.( 
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األمر یختلف عن المغرب أو تونس. منظمات حقوق اإلنسان العادیة ترفض تماما 
إما بسبب الخوف من ھذا القانون أو ألنھا ال تعتبر  –العمل على قضایا مجتمع المیم 

قوق اإلنسان أو أنھم شخصیا یعانون من رھاب المثلیة أو حقوق مجتمع المیم من ح
 138رھاب التحول.

 
بدأنا نكسب بعض  ترانس ھوموس دي زيوقال، مع حاالت العنف ضد مجتمع المیم التي توثّقھا 

 الحلفاء:
 

قل تقریرنا الثاني حاالت [عنف ضد مجتمع المیم] داخل األسرة، في الجامعة وفي 
السجن. وكان لھ تأثیر كبیر. كانت أول مرة یقول فیھا أشخاص من خارج مجتمع 

المیم "ھذا فظیع، كیف یمكننا المساعدة؟" مثال، استجابت منظمات نسویة بھذه 
على وضعنا. ال یمكنني القول إننا  دریةغیاب المساواة الجنالطریقة. رأیَن كیف یؤثر 

نتمتع الیوم بتضامن كبیر من المجتمع المدني ولكن الوعي قد ازداد. إنھا الخطوة 
بدأوا یعترفون بوجود انتھاكات وھذا [وعي] لم یكن موجودا في  –األولى 
 139 السابق.

 

 الوصول إلى الشریحة التي یمكن إقناعھا 
 الثقافي الفنون واإلنتاج 

 مضایقاتسنة، غادر المدرسة الثانویة بسبب ال 21، رجل متحّول یعیش شمال األردن وعمره راشد
لمتحولي النوع االجتماعي. عانى من االكتئاب والشعور بالعزلة واأللم البدني الشدید بسبب  ةالمعادی

 العالج الذاتي بالھورمونات، دون استشارة طبیة.
 

، ولكن بسبب الحاجة الملّحة للحصول على رعایة صحیّة أفضل لنفسھ نفسھ ناشطا  راشدال یعتبر 
في ربد إولمتحولّي النوع االجتماعي اآلخرین، اتصل ھو وصدیقھ صافي بالسلطات المحلیة في بلدة 

، وطلبا من المستشفیات العامة البدء في تقدیم العالج والدعم لمتحولي النوع ظ الشمال المحاف
عالج بالھورمونات. في البدایة، أبدت السلطات تقبال للفكرة، ولكن بعد ذلك االجتماعي، بما فیھ ال

قال: "عندھا أیقنا أنھ علینا الّسیر كما "خافت من ردّة فعل المجتمع" وتخلت عنھا، بحسب صافي. 
 140خطوة إلى الوراء والتعامل مع المجتمع واألھل، ونشر الوعي في المجتمع قبل كل شيء".

 
ربد للھویة الجندریة، فوجد أن "درجة إى صافي تحلیال غیر رسمي لفھم سكان لتحقیق ذلك، أجر

 141الوعي بھا كانت صفرا، ولذلك قّررنا تنظیم حملة توعیة باالعتماد على المسرح".
 

 
 .2017سبتمبر/أیلول  TransHomoDZ ،11مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع زھیر جزائري،  138
 .2017سبتمبر/أیلول  TransHomoDZ ،11مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع زھیر جزائري،  139
 . 2017أكتوبر/تشرین األول  2ي، بیروت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صاف  140
 . 2017أكتوبر/تشرین األول  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صافي، بیروت،  141
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، الذي یعتبر نفسھ "خجوال" ولیس لھ أي تجربة مسبقة اشدوصافي خّطة رائعة. التحق ر اشدأعدّ ر
من  اشدرتس" المسرحیة المحلیّة، التي كان صافي ناشطا فیھا. تعلّم رآ مع الفنون، بفرقة "مید

مسرحیا فردیا قدّم فیھ تجربتھ كرجل متحّول. قال لـ  ا المسرح كیف یروي قصصھ، ثم أعدّ عرض
 ھیومن رایتس ووتش:

 
في البدایة، شعرت أن األمر صعب ألني لم أكن متعودا على التعامل مع الناس، 

أمام الجمھور. ولكن مع الوقت، شعرت أن المسرح ھو المكان ووجدت نفسي 
المناسب لي ألنني أستطیع التعبیر فیھ عن أفكاري ومشاعري، فأشعر بنفسي 

 وجسدي في قاعة المسرح.
 

شابة أرسلت لھّن   50لمجموعة تتكون من  2017في سبتمبر/أیلول  راشدآرتس مسرحیة  قدّمت مید
ألن دراستنا أثبتت أن اإلناث أكثر تقبال لھذه المفاھیم من  ،لفتیات فقط دعاوى. قال صافي: "استدعینا ا

 142الرجال. كنا خائفین من ردّة الفعل األولى، ولم نرغب في خوض مغامرة عالیة المخاطر".
 

 شد:ابحسب ر
 

مسرح، بل ألنني ال علىعندما قدّمت العرض، كنت خائفا جدا. لم أكن خائفا ألنني 
كنت أتحدث عن شيء شخصي وعاطفي جدا بالنسبة لي. كانت تلك قصة حیاتي، 

وكنت خائفا من ردود الفعل السلبیة، ومن التمثیل أیضا. وعندما وصلتني التقییمات 
وجعلتني أشعر أنني في المكان المناسب  اإلیجابیة، منحتني مزیدا من القّوة واألمل،

 143وعلى الطریق الصحیح.
 

ھي واحدة من أمثلة متعددة عن استخدام الشباب للفنون لنشر الوعي بمسائل مجتمع  راشدمبادرة 
سنوات  10المیم في األردن. فقد أطلقت مجلّة "ماي كالي" التي تغطي مسائل مجتمع المیم منذ 

كان مؤسسھا خالد عبد الھادي في سّن  144كمشروع لطلبة یعّرفون أنفسھم على أنھم من مجتمع المیم.
ك. قال: "لم یكن یوجد أشخاص في العلن في ذلك الوقت، وكل األخبار التي كانت تصلنا آنذا 18

كانت عن اإلخفاء القسري في سوریا، واإلعدام في الساحات العامة في إیران، واالعتقاالت في مصر 
 نشروا المجلةّ في شكل مدّونة على اإلنترنت، بین األصدقاء، ونظموا 145كانت كلھا أخبار سیئة". –

احتفاال صغیرا وخاصا بمناسبة انطالقھا. شعر عبد الھادي وأصدقاؤه بالصدمة عندما تسببت 
 مبادرتھم الصغیرة بفضیحة عامة:

 

 
 . 2017أكتوبر/تشرین األول  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صافي، بیروت،  142
 .2017أكتوبر/تشرین األول  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع راشد، بیروت،  143
  magazine-kali-https://medium.com/myانظر:  144
 .  2017سبتمبر/أیلول   29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد عبد الھادي، بیروت،  145
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كانت ھناك انتخابات في ذلك الوقت. علمت جرائد متطرفة بالمدونة، فنشرت 
مقاالت عن "ثورة الشواذ"، وقالوا إن مجتمع المیم في األردن بصدد تنظیم أول 

 146لھ. نُشرت صورتي، فصرت معلوما. حدث
 

رغم أن القوانین األردنیة ال تجّرم الجنس المثلي بالتراضي أو التعبیر عن ھویة االنتماء إلى مجتمع 
 المیم، شعر عبد الھادي بالخوف من االعتقال التعسفي. ولكن عندما لم یحدث ذلك، صار أكثر جرأة.

 
لقیام بشيء ملھم ومشجع. تساءل قّررنا استثمار الشھرة الذي حصل لنا، وا

األصدقاء: "لماذا ال تخرجون للعلن، بدل أن یُخرجوكم؟" فأعددت غالفا آخر 
 147[للمجلة] لتصدر للعلن.

 
وبعدھا قال: "اتصل بنا أشخاص من كل أرجاء المنطقة كانوا یرغبون في المشاركة والكتابة 

 148والمساھمة".
 

ضة والثقافة، ولم تخض في المواضیع "السیاسیة"، فإن رغم أن المجلة ترّكز على الفنون والمو
وجودھا العلني حقق استدامة لمجتمع المیم المھدد بالخطر. قال خالد: "كان الالجئون یتصلون بنا كل 
الوقت، وكنا نحیلھم إلى الجھات المناسبة، وكذلك یفعل األردنیون الذین طردوا [من منازل أسرھم] 

 149نساعدھم على االتصال بمحام".أو تعرضوا لالبتزاز، وكنا 
 

أصدرت نسختھا العربیة األولى.  2016نُشرت مجلة ماي كالي في البدایة باإلنغلیزیة فقط، ولكن في 
قال خالد: "تسبب ذلك في ردّة فعل كبیرة، فحجبت الحكومة الموقع. كانوا یعلمون بوجودنا من قبل، 

الفاصلة". حجبت الحكومة موقع المجلة، وأخلت مكتبھا. وفي ولكن استخدامنا للعربیة كان النقطة 
، استؤنف النشر عبر منصة جدیدة بالعربیة واإلنغلیزیة، باستخدام تكنولوجیا 2017سبتمبر/أیلول 

 150صعّبت على الحكومة حجبھا.
 

حول مواضیع  –أغلبھا في عروض فردیة  –تُنتج سمر أ، ناشطة أردنیة من الكویر، مسرحیات 
تتعلق بالجنس والھویة الجندریة، والكثیر منھا مستوحاة من قصص واقعیة. كانت العروض خاصة، 

 ومقتصرة على األصدقاء وأصدقاء األصدقاء الموثوقین. قالت: 
 

 
 . 2017سبتمبر/أیلول   29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد عبد الھادي، بیروت،  146
 . 2017أیلول / سبتمبر  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد عبد الھادي، بیروت،  147
 السابق.  148
 السابق.   149
By  –Bashing in Jordan -MJ Movahedi, “Gay؛ 2017سبتمبر/أیلول   29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد عبد الھادي، بیروت،  150

the Government,” Human Rights Watch, August 30, 2017, https://www.hrw.org/news/2017/08/30/gay-bashing-jordan-
government.  
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العرض ھو شكل من أشكال المناصرة والتنفیس أیضا. كنا نرغب في خلق شبكات، 
العروض على تثقیف عموم المشاھدین  وكنا بحاجة إلى الدعم. لقد ساعدتنا 

 151المتعاطفین مع الكویر بمسائلھم.
 

 وصفت مبادرات نشطاء مجتمع المیم في األردن كما یلي:
 

ھي لیست حركة كبقیة الحركات التي تصبح موجة، ھي جھود فردیة، ولكنھا سوف 
نتائج  تتوحد یوما ما. أرید الخروج للعلن والتعبیر عما أرید، ولكن ذلك سیكون لھ

 152عكسیة بدل خلق التغییر.
 

في تونس، تنظم "جمعیة شوف" مھرجانا فنیا نسویا، بلغ دورتھ الرابعة، تقدم فیھ عروض فنیة تعالج 
ب. المھرجان، وھي  رابیةمسائل التوجھ الجنسي والھویة الجندریة، وفنونا نسویة أخرى. وصفت 

للوصول إلى الجمھور األعرض. قالت رابیة:  من منظمیھ، بـ "الفضاء اآلمن" لمجتمع المیم، وفرصة
"نستخدم الفنون لنبرز للناس أن الجنسانیة موجودة، وأن االختالف طبیعي. ننظم معارض 

 153فتوغرافیة، فیھا صور المرأتین تمسكان بیدي بعضھما البعض، ولم یكن ذلك مثیرا للجدل".
 

ھا الفنون. قالت حنین معیكي، من منظمة كما یبحث النشطاء في باقي المنطقة اإلمكانیات التي تتیح
 القوس في فلسطین:

 
في السنوات الخمس المقبلة، علینا التركیز أكثر على اإلنتاج الفني، عبر اإلعالم 

والوسائل المتعددة ووسائل التواصل االجتماعي، ولكن أیضا خارج اإلنترنت: عبر 
 154.تنا السینما واألفالم القصیرة واإلنتاج الجماھیري والمھرجا

 
 التوعیة عبر وسائل اإلعالم العادیة 

یكافح النشطاء من أجل تصویر مجتمع المیم بشكل موضوعي في وسائل اإلعالم. وجدت دراسة 
أن وسائل اإلعالم العربیة تمیل إلى استخدام  2017نشرتھا منظمة "آوت رایت أكشن الدولیة" في 

المیم، وكثیرا ما تستخدم الدین لتبریر المواقف "عبارات مھینة وازدرائیة" عندما تناقش مجتمع 
المعادیة للمتحولین واالتھام بالمثلیة "كوسیلة لتدمیر سمعة األفراد بغض النظر عن التوجھ الجنسي 

 155للشخص المستھدف".
 

 
 .  2017سبتمبر/أیلول  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سمر أ. (اسم مستعار)، بیروت،  151
 السابق.  152
 . 2017سبتمبر/أیلول  29قابلة ھیومن رایتس ووتش مع رابیة ب. (اسم مستعار)، بیروت، م 153
 .  2017سبتمبر/أیلول  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حنین معیكي، القوس،  154
155ity in Arabic Arab Mass Media: A Monitoring Report Looking at Sexuality and Gender IdentOutRight Action International,  

Mass Media from 2014 to 2017,  https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/August%2027_WAcknow.pdf  تم)
 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني   8االطالع في  
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بفضل االلتزام المشترك بین نشطاء مجتمع المیم ووسائل اإلعالم، بدأت ھذه العالقة العدائیة في 
التغیّر تدریجیا في بعض األماكن. یُرّكز بعض النشطاء العراقیین على تدریب وسائل اإلعالم 

العراقیة لتغییر النقاش حول حقوق مجتمع المیم، بدءا بالعبارات المستخدمة. قال أمیر عاشور من 
 مجموعة "إیراكویر":

 
نت من قبیل [نرّكز على] إنتاج المعرفة، ألن الكلمات المستخدمة في العربیة كا 

"فلندافع عن حقوق الشواذ"، فحاولنا إیجاد كلمات بالعربیة والعراقیة. حققنا نجاحا 
عندما أنتجت "قناة الشرقیة"، قناة تلفزیونیة كبیرة في العراق، وثائقیا قصیرا قالت 

 156فیھ "مجتمع المیم" بدل "الشواذ".
 

عالمیة حققت بعض التقدم. بعد التواصل اعتبر أحد أعضاء "أقلیات" في المغرب أیضا أن التوعیة اإل
 مع وسائل اإلعالم، قال:

 
لم یعد الصحفیون والمواقع یتحدثون عن "الشذوذ الجنسي"، صاروا یقولون 

 157ھم یحترمون مجتمع المیم. لقد نشروا مقاالت عن أنشطتنا. –"مثلیین" 
 

 قدّم ناشط مغربي آخر مثاال ملموسا:
 

ألشخاص مازالوا یُعتقلون. یوجد اختالف كبیر فیما لقد حصل بعض التقدم رغم أن ا
بسبب تبادل  2016یتعلق باإلعالم. في حالة فتاتي مراكش [اللتان اعتقلتا في 

القبل]، تحدثت إلى وسیلة إعالمیة كبرى، فاستخدم الصحفي كلمة "شذوذ" في 
 158العنوان. اتصلت بشخص من الجریدة على الفور، فغیروا الكلمة.

 
اول الحكومة جاھدة حجب التغطیة اإلعالمیة اإلیجابیة أو المساندة لمسائل مجتمع المیم في مصر، تح

، أصدر "المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم"، ھیئة 2017سبتمبر/أیلول  30بعد حملة القمع األخیرة. في 
ریة حكومیة لھا سلطة تغریم وسائل اإلعالم وتعلیقھا، أمرا علنیا یحظر على وسائل اإلعالم المص

 التعبیر عن مواقف إیجابیة تجاه حقوق مجتمع المیم.
 

یعتبر ھذا األمر تھدید للتقدم الذي الحظھ النشطاء في وسائل اإلعالم المصریة مؤخرا في تغطیة 
مسائل مجتمع المیم، حتى تحت قیادة السیسي. أرجعت دالیا عبد الحمید، من المبادرة المصریة 

، في 2011إلى التفتح الجدید، المتصل بثورة ینایر/كانون الثاني  للحقوق الشخصیة، ذلك في جزء منھ
مناقشة المسائل المتعلقة بالھویة الجندریة والجنسیة. أعطت دالیا مثاال تناول موضوعیا متحّولي 

 .2017النوع االجتماعي في إحدى الصحف في منتصف 
 

 
 .  2017یولیو/تموز   17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمیر عاشور،  156
 . 2017أكتوبر/تشرین األول  1تش مع طارق ھـ.، بیروت، مقابلة ھیومن رایتس وو 157
 .  2017سبتمبر/أیلول  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لیال م. (اسم مستعار)، بیروت،  158
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ل ھذه النقاشات نشاھد ھذا النوع من األشیاء ونعلم أننا نعیش في زمن مختلف. مث
 159وھذا التصویر لم یكن ممكنا قبل عامین.

 
واحد من األھداف التي یسعى إلیھا النشطاء ھو جعل وسائل اإلعالم التقلیدیة تعد تقاریر عن 

االنتھاكات الحقوقیة ضدّ مجتمع المیم. نشرت المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة تقریرا في 
یھ انتھاكات حقوقیة ضدّ مجتمع المیم في مصر، قالت عبد ، وثقت ف2017نوفمبر/تشرین الثاني 

الحمید إنھا كانت ترجو أن یؤدي إلى تغییر في الرأي العام. قالت: "جزء من عمل المناصرة یرّكز 
 160على تغییر مواقف الناس، وذلك سیضغط على الحكومة كّي تكّف عن القمع".

 
للدولة، یصبح من الصعب تحقیق مثل ھذا التقدّم، ویبقى من لكن عندما تكون وسائل اإلعالم مملوكة 

غیر الواضح ما إذا ستستمر بعض وسائل اإلعالم المصریة في االنفتاح على التغطیة اإلیجابیة 
لمجتمع المیم أو أنھا ستخضع للھیئات التنظیمیة. في عمان على سبیل مثال، ألزمت ھیئات تنظیمیة 

بعد أن نشرت مقاال أقّر بوجد تسامح مع المثلیة الجنسیة في البالد، جریدة بإصدار اعتذار  2013في 
 161علّقت محطة إذاعیة بعد أن أجرت مقابلة مع رجل عماني مثلي. 2015وفي 

 
 تنظیم حمالت عبر وسائل التواصل االجتماعي

مجتمع وفّر االرتفاع الحاصل في وسائل التواصل االجتماعي مؤخرا قنوات جدیدة یستطیع نشطاء 
المیم من خاللھا إیصال رسائلھم، رغم أن االنتشار یبقى أضیق مما یمكن تحقیقھ عبر وسائل اإلعالم 

 التقلیدیة.
 

تحدّت عن  2017في فلسطین، أصدرت مجموعة القوس سلسلة من الفیدیوھات في سبتمبر/أیلول 
 یكي، عن مجموعة القوس:الصورة النمطیة السائدة والمواقف المعادیة لمجتمع المیم. قالت حنین مع

 
نستھدف األشخاص الذي یشاھدون ما یحصل [األحداث العدائیة] لكنھم ال یعتبرونھ 

عنفا، والذین یعتقدون أن العنف ضدّ ھؤالء األشخاص [مجتمع المیم، بما في ذلك 
ألف شخص. لقد كانت  300الكویر] شرعي ومضحك. وصلت حملتنا إلى أكثر من 

عة القوس كان یعتقد أنھا ستصل إلى ھذا العدد من الناس. ضخمة، وال أحد من مجمو
یقول الناس إن على مجتمع المیم أالّ یكون استفزازیا، فنقول لھم إننا نفعل ذلك عن 

 
 .  2017سبتمبر/أیلول   6مقابلة ھاتفیة مع دالیا عبد الحمید، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة،  159
. انظر:  2017سبتمبر/أیلول   6س ووتش مع دالیا عبد الحمید، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایت 160

،  2017" نوفمبر/تشرین الثاني المصیدة: عقاب االختالف الجنسي في مصرالمبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، " 
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_trap-ar.pdf  2017نوفمبر/تشرین الثاني   22(تم االطالع في .( 

 ,Omani “Sebastien Usher؛  2017نوفمبر/تشرین الثاني  9مراسلة الكترونیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عبدهللا البوسعیدي،   161
newspaper suspended for article on homosexuality,” September 3, 2013, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-

 ).  2017نوفمبر/تشرین الثاني   8(تم االطالع في   23948083
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قصد. لم نجلب معنا ضحایا حتى تتعاطف معنا، لقد جلبنا أشخاصا أقویاء یمكنھم 
 162الحدیث عن ذلك.

 
، نسقت 2017المثلیة وتحّول النوع االجتماعي في مایو/أیار  احتفاال بالیوم العالمي لمناھضة رھاب

تھا "ألواننا ھي "شبكة منطقتنا" اإلقلیمیة مبادرة متعددة البلدان عبر وسائل التواصل االجتماعي سمّ 
الجریمة" تطّرقت إلى "االضطھاد والعنف في األماكن العامة والشوارع فقط ألننا موجودین" في 

ان، لیبیا، مصر، المغرب، وموریتانیا. قال محمد، أحد المنسقین، إن الحملة تونس، الجزائر، السود
تحدث ناشط من مجموعة  163ألف تفاعل" على مواقع التواصل االجتماعي. 314حصلت على "

"قزح" اللیبیة عن مشاركة منظمتھ في المبادرة رغم القیود الواضحة، مثل عدم القدرة على تصویر 
 م:أي أشخاص من مجتمع المی

 
صّورنا فیدیوھات في طرابلس حول ما یفعلھ الناس، وكیف تبدو الحیاة في المدینة. 

صّورت الفیلم، بینما كانت أماني [ناشطة لیبیة تعیش في المنفى] ھي الراویة، 
 164وتحدثت عن القوانین والتمییز المستمر.

 
ن عبر مساءلة تھدف بعض المبادرات على مواقع التواصل االجتماعي إلى تحدّي المشاھدی

معتقداتھم: في لبنان، أنتجت مجموعة "حلم"، بمناسبة الیوم العالمي لمناھضة رھاب المثلیة وتحّول 
، مقطع فیدیو صّور التحّرش ضدّ المثلیین كمثال على سوء استخدام 2016النوع االجتماعي في 

میم من ھكذا الشرطة للسلطة، وتساءل عن تقاعس المشاھدین في الدفاع عن ضحایا مجتمع ال
تھدف مبادرات أخرى إلى إظھار الدعم لمجتمع المیم، حیث أحدثت "كریب اواي" ،  165انتھاكات.

 2017وھي سلسلة مطاعم شھیرة في لبنان، ضّجة بتصویر فیدیو قبیل أسبوع "لبنان براید" لسنة 
تماعي، مع عدد ظھر فیھ ثنائي مثلي. حصد الفیدیو أكثر من ملیون مشاھدة على وسائل التواصل االج

  166كبیر من التعلیقات اإلیجابیة.
 

 
؛ الفیدیوھات متوفرة على: 2017سبتمبر/أیلول   11مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع حنین معیكي،  162

http://www.alqaws.org/7amleh/English   2018نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في .( 
؛ المنظمات المشاركة في المبادرة شملت: "جمعیة  2018سبتمبر/أیلول   29قابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد البرجي، بیروت،  م 163

ألوان" (الجزائر)، جمعیة "موجودین" (تونس)، "جمعیة تضامن نواكشوط" (موریتانیا)، جمعیة "رینبو مصر" (مصر)، جمعیة "رینبو 
 (لیبیا)، و"االتحاد النسائي الحر" (المغرب).   السودان" (السودان)، مجلة "قزح"

 . 2018سبتمبر/أیلول   30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحمد ب (اسم مستعار)، بیروت،  164
،  2016مایو/أیار  17جمعیة حلم، فیدیو على فیسبوك،  165

https://www.facebook.com/133916233311662/videos/1038975732805703/  2017دیسمبر/كانون األول  17(تم االطالع في.( 
166,” The New Arab, May 11, 2017, sex couple in advert-chain features same-bites': Lebanese food-Inclusive 'love“ 

https://www.alaraby.co.uk/english/blog/2017/5/11/inclusive-love-bites-lebanese-food-chain-features-same-sex-couple-in-
advert   2017نوفمبر/تشرین الثاني  8(تم االطالع في  .( 
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استخدم النشطاء حمالت التواصل االجتماعي لجلب االھتمام إلى قمع مجتمع المیم المصري 
 168ریة في تونس،سإلدانة الفحوص الشرجیة الق ColorsRNotShame،167#بھاشتاغات مثل 
 169مشروع لیلى.غاء األردن لحفل الروك لمجموعة إلولالحتجاج على 

 
في البلدان التي نال فیھا العنف المعادي للمثلیین ومتحولي النوع االجتماعي القلیل من االھتمام من 

قبل وسائل اإلعالم التقلیدیة، سمحت وسائل التواصل االجتماعي بإیصال معلومات إلى الرأي العام 
مدینة بني مالل وسط المغرب، ، في 2016حول العنف المسلط على مجتمع المیم. في مارس/آذار 

اقتحم عدد من الرجال منزل شخصین اشتبھوا بأنھما مثلیان وضربوھما وسحبوھما إلى الشارع وھما 
صّور أحد الجناة الھجوم بالفیدیو ثم حّملھ على "یوتیوب". ردّت السلطات باعتقال  170عاریان.

أیام،  3في غضب شعبي. وبعد  أشھر. لكن الُحكم تسبب 4الضحیتین، وقضت سریعا بسجن أحدھما 
ھاجر  171أثناء محاكمة الرجل الثاني، أمر القاضي بإطالق سراح الرجلین واعتقال المعتدین.

المتوكل، ناشطة مغربیة عملت على القضیة، قالت: "نالت القضیة اھتماما إعالمیا كبیرا، والناس 
 172فیھم من كان یقول 'نكره المثلیین'".شاھدوا الفیدیو الذي كان عنیفا جدا. تعاطف معھم الجمیع، بمن 

 
بعض األشخاص یستخدمون وسائل التواصل االجتماعي لإلعالن عن انتمائھم لمجتمع المیم. الخروج 

مدفوعا بتجربتھ في قیادة  –بھذه الطریقة إلى العالم لھ مخاطر كبیرة، فقد أعلن ناشط یمني 
للعلن عبر مدونتھ، ولكنھ اضطّر بعد ذلك إلى  خروجھ –احتجاجات ضدّ النظام أثناء الربیع العربي 

التعریف بالھویة على اإلنترنت أصبح إذا خیارا أكثر شیوعا  173التماس اللجوء بسبب تھدیدات بالقتل.
یستخدمھ األشخاص الذین یعیشون خارج بلدانھم األصلیة، لكنھ یفتح نقاشا وقد تكون لھ نتائج ھامة. 

ماني، فیدیوھات وصور على منصات التواصل االجتماعي تحكي نشر عبد هللا البوسعیدي، ناشط ع
 حیاتھ كمثلي الجئ في ألمانیا. قال:

 
أذھب إلى المدرسة، لدّي أصدقاء، أفعل بعض األشیاء، وأنا  –لنأخذ حیاتي كمثال 

إنسان. في عمان، ال یعتبرونك إنسانا، ولذلك مسموح بضربك، واالعتداء علیك 
نعم أنا مثلي،  –ت مثلیا. أنا أحاول أن أحقق ذلك الجانب لفظیا، أو حتى قتلك إن كن

 
، ”,ColorsRNotShame“المصریة"،  انظر على سبیل المثال، "تحالف منظمات الكویر 167

https://www.youtube.com/watch?v=RdcyyzCveDc&feature=youtu.be   2017نوفمبر/تشرین الثاني   8(تم االطالع في .( 
168-https://paper”, A Paper Bird (blog), September 28, 2015, . Be connected. Be discovered.AnusbookScott Long, “ 

bird.net/2015/09/28/anusbook-forensic-exams-tunisia/  2017نوفمبر/تشرین الثاني   8(تم االطالع في .( 
169 r,” The New Arab, April 29, 2016, Jordan backtracks on Mashrou' Leila ban after uproa

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/4/29/jordan-backtracks-on-mashrou-leila-ban-after-uproar  8(تم االطالع في  
 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني 

،  2016أبریل/نیسان   8سجن ضحایا ھجوم بتھمة 'أفعال الشذوذ الجنسي'"،   –ھیومن رایتس ووتش، "المغرب   170
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/08/288562. 

171,” The Moroccan Times, April 12, 2016, Mellal Gays-Morocco’s Court of First Instance Releases the Beni“ 
http://themoroccantimes.com/2016/04/19509/moroccos-court-of-first-instance-releases-the-beni-mellal-gays   تم االطالع)

 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني  8في 
 .   2018سبتمبر/أیلول   7مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع ھاجر متوكل،  172
173CBC News, ,” eeks to stay in Canadafacing death threats s “Gay Yemeni activistAmber Hidlebrandt,  

http://www.cbc.ca/news/canada/gay-yemeni-activist-facing-death-threats-seeks-to-stay-in-canada-1.1409522   تم االطالع)
 ).  2017نوفمبر/تشرین الثاني  9في 
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لكن قبل ذلك أنا إنسان. أعیش حیاتي بشكل علني، وأرید أن أبرز من خالل ذلك أن 
 174المثلیة جزء مني، ولیست ھویتي الكاملة.

 
یطمح عبد هللا في الوصول لیس فقط إلى عامة الناس، وإنما أیضا إلى مجتمع المیم في عمان الذي 

 یعاني من االنغالق والعزلة:
 

 –وصرت أعیش حیاتي علنا، صارت تصلني  [ھویتي الجندریة]ت عن منذ أن كشف
رسائل إیجابیة من أشخاص یقولون "نحن سعداء  –إضافة إلى الرسائل السلبیة 

لرؤیة شاب مثلي یعیش بشكل علني". من حین آلخر تصلني رسالة من شخص 
 175.یخفي ھویتھ في عمان. ھذا أمر ھام جدا ألن لیس أمامھم أمثلة یقتدون بھا 

 
دالیا الفغال، مثلیة مصریة تعیش في الوالیات المتحدة ومتطوعة لدى مجموعة للتضامن مع مجتمع 
المیم في مصر، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا لطالما كانت منفتحة عن حیاتھا الجنسیة الخاصة 

فتوحة للجمیع. ونھا، رغم أنھا كانت مؤعلى صفحتھا على فیسبوك، التي تعتقد أن أغلب أصدقائھا یقر
قالت إن أحد منشوراتھا انتشر ذات مرة على نطاق واسع، والتقطتھ وسائل اإلعالم المصریة، فتلقت 

 لكنھا قالت لـ ھیومن رایتس ووتش: 176عددا ال یحصى من تھدیدات القتل ورسائل الكراھیة.
 

بعد أن أصبحت مشھورة بتلك الطریقة، قررت الكشف عن ھویتي، فأصبحت 
اعدة مجتمع المیم بشكل أفضل. اتصلت بموقع "باز فید" وصّورت أستطیع مس

بعض الفیدیوھات، فتوسعت شبكة عالقاتي، حتى صار الكثیر من الناس یستمعون 
لنا، ولیس فقط مجموعة النشطاء الذین یُعجبون بمنشورات بعضھم البعض. اتصل 

ي النشاط. بي الناس، منھم مصریون یعیشون في مصر ومنھم من لم یشارك أبدا ف
لقد ذُھلت آلالف األشخاص الذین اتصلوا بنا، أو اتصلوا بي وكنت أخبرھم عما نمّر 

 177بھ.
 

أقّرت دالیا عبد الحمید، عن المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، أن خروج دالیا الفغال للعلن كان لھ 
 أثر إیجابي:

 
الجنسیة والعنف ضدّ النساء. ھذه النقاشات ضروریة، كما حصل في موضوع الحیاة 

عندما یتعلق األمر بالنوع االجتماعي والحیاة الجنسیة، یجب أن توجد ھكذا نقاشات 

 
 . 2018تمبر/أیلول سب  26بوسعیدي، المقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع عبد هللا  174
 السابق.  175
176,” August 20, 2017, Is The Most Hated Lesbian In Egypt[sic] This Women Buzzfeed, “ 

https://www.buzzfeed.com/amrohelmy/this-women-is-the-most-hated-lesbian-in-
egypt?utm_term=.mh1X14Xz1g#.wcaz98zX9E  2017أكتوبر/تشرین األول  13(تم االطالع في .( 

 .2017دیسمبر/كانون األول  12مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع دالیا الفغال،  177



المخاطر وجھ في الجرأة             44  

لتحدي قناعات الناس وإصالح تصوراتھم الخاطئة وتمكینھم من طرق تفكیر 
  178مختلفة.

 
وسائل  تحاول الحكومات القمعیة مراقبة فضاء التواصل االجتماعي واإلنترنت، وكذا تفعل مع

" (مجتمع الكویر) عن كویر كمیونتي، تم حجب مدّونة تحمل اسم "2010اإلعالم التقلیدیة. في 
في مصر، قد یكون النشاط على  179المستخدمین في عمان، رغم أن ھذا الحجب ُرفع بعد وقت قصیر.

طالبا  2017أكتوبر/تشرین األول  6وسائل التواصل االجتماعي خطیرا، فقد اعتقلت الشرطة في 
سنة في بلدة دمنھور لالشتباه في أنھ یشرف على صفحة فیسبوك مساندة لمجتمع  22یبلغ من العمر 

خطر  180ھمة "نشر الرذیلة".المیم، كما رفع محام دعوى جنائیة ضدّ مشرف على صفحة أخرى بت
االعتقال دفع العدید من منظمات المثلیین المصریین إلى حجب صفحاتھا على فیسبوك بعد أن بدأت 

 حملة اعتقاالت مجموعة أعالم قوس قزح.
 

 التوعیة غیر المعلنة 
في تُعتبر التوعیة عبر وسائل التواصل االجتماعي طریقة إلیصال الرسائل إلى الرأي العام الموسع 

األماكن التي ال یستطیع النشطاء فیھا التحدث عن حقوق مجتمع المیم بشكل علني، لكن توجد طرق 
 أخرى یمكن اعتمادھا.

 
في المغرب، نظمت إحدى المجموعات حملة شملت توزیع رسائل على المنازل "تطلب منھم احترام 

شكل مباشر للناس عبر وفي العراق، وجھت منظمة رسالتھا ب 181وحب مجتمع المیم في المغرب".
تعلیق منشورات بشكل سّري أثناء اللیل في شوارع بغداد كتب علیھا "أنا متساو معك. االختالف ھو 

 قاعدة الحیاة". أقّر أحد النشطاء ممن كانوا خلف الحملة:
 

كان علینا فعل ذلك بشكل سّري حتى ال یرانا أحد نعلق الملصقات في أي مكان. كنا 
المكان ألن األمر خطیر جدا وال أحد سیحمینا. كانت  نضع الملصق ونغادر

 182المیلیشیات تستطیع قتلنا.
 

وضعت منظمات أخرى رسوم غرافیتي مساندة لحقوق مجتمع المیم في مصر، تونس ولبنان. كما 
الحظت لویزا توسكان في مقال ھام یرصد تاریخ نشاط مجتمع المیم في الشرق األوسط وشمال 

 
 .2017سبتمبر/أیلول   7مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع دالیا عبد الحمید، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة،  178
179community.html-blog-omani-new-press-/muscatconfidential.blogspot.co.ke/2010/02/stophttp:/  
؛ محمود عبد الصبور، "الشرطة تضبط مسؤول صفحة  2017سبتمبر/أیلول    30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد البرجي، بیروت،   180
 https://www.tahrirnews.com/posts/843354، 2017ین األول أكتوبر/تشر  7"، التحریر، ′حقوق المثلیین ´تدعو لـ  ´فیسبوك ′بـ  
 ). 2018فبرایر/شباط  20(تم االطالع في  

، تم االقتباس  2017أكتوبر/تشرین األول  1محاضرة ألقاھا ناشط من مجموعة "أقلیات" وحضرتھا ھیومن رایتس ووتش، بیروت،  181
 بموافقة الناشط. 

 ، تم حجب المكان واالسم. 2017 مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش في  182
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ة، رسوم الغرافیتي ھذه لیست مبادرات فردیة مرتجلة، وإنما حمالت تطلقھا أفریقیا: "في العاد
 183الجمعیات".

 
 التوعیة المباشرة لدى الحلفاء المحتملین

تحاول العدید من المنظمات في كافة أنحاء المنطقة االتصال مباشرة بالمؤثرین في الرأي العام 
 ویحتاجون إلى فھم المشاكل التي تؤثر علیھم بشكل أفضل.وغیرھم ممن یتعاملون مع مجتمع المیم 

 
قالت حنین معیكي، من مجموعة القوس الفلسطینیة، إن منظمتھا تُخصص الكثیر من الوقت والموارد 

 ساعة كل سنة: 120ما یقارب   - للتدریب
 

معالجون،  –لدینا وحدة تدریب تھدف إلى تغییر طریقة تفكیر الناس في ھذه المسائل 
معلمو المرحلة الثانویة، نشطاء من المجتمع المدني، حركات شبابیة، وحركات 

مرات. نتحدث  10إلى  3سیاسیة. یتراوح عدد االجتماعات مع نفس المجموعة من 
نسیة، تاریخ الجنسانیة، كیف تُحدد في عن الھویة الجنسیة، الوعي باالختالفات الج

فلسطین، كیف ترتبط باالحتالل واالستعمار، كیف یمكن أن نفكر في مشاغل مجتمع 
المیم بطریقة مختلفة عن منظور "الغیر"، والبُنى األسریة. ھذه االجتماعات مثیرة 

حدث للغایة، ورغم أن المجتمع الفلسطیني محافظ جدا، إال أن الناس یریدون حقا الت
في الموضوع. األمر لیس بسیطا مثل "أنا أقبل بالمثلیین"، بل ھو التفكیر فیما یجعلنا 

نفكر ھكذا. كمثال بسیط، یقول الناس "كیف للمثلیین أن یحبوا بعضھم البعض؟"، 
لكننا ال نجیب على ھذا السؤال أبدا. بل نسأل "كیف لك أنت، 'الشخص المغایر' أن 

ترغب في ممارسة الجنس معھ أو كیف تكون لك  تحب شخصا ما؟ كیف تختار من
 184مشاعر [تجاه شخص ما]؟" نحن نتحدى ھذه األسئلة.

 
نّظم أیاز شالل، ناشط حقوقي یعمل على حقوق مجتمع المیم وحقوق النساء في إقلیم كردستان 

 العراق، ورشات لقادة مجتمعیین، منھم أئمة، مسؤولون حكومیون محلیون، مدراء مدارس، أطباء،
وأساتذة جامعیون. قال إن الورشات "تبدأ من الصفر، تشرح معاني م، م، م، وأنھ لیس مرضا، تاریخ 

 185مجتمع المیم في العالم، وكیف ال یمكن ربطھ باألخالق ألن األخالق قیم متغیّرة".
 

قال شالل إن منظمتھ لھا مؤھالت قویة وتعمل مع فئات ھشة أخرى غیر مجتمع المیم، ما یُعتبر 
 یدا یُستخدم في الحصول على دعم ھؤالء القادة:رص

 

 
183Les luttes LGBTIQ dans l’orbite du processus  – hobe n’est pas révolutionnaire’Être homop‘ «Luiza Toscane,  

révolutionnaire arabe, » Europe Solidaire Sans Frontieres, March 8, 2017, https://www.europe-
solidaire.org/spip.php?article40519#nh1  2017أكتوبر/تشرین األول  13(تم االطالع في  .( 

 .2017سبتمبر/أیلول  11مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع حنین معیكي، القوس،  184
 .  2017سبتمبر/أیلول  30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أیاز شالل، راسان، بیروت،  185
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عملنا على مسائل أخرى غیر مجتمع المیم یُعتبر إضافة، والناس یثقون بنا. یشمل 
عملنا تقدیم خدمات قانونیة مجانیة ومساعدة نفسیة وتمكین اقتصادي للنساء. لقد 

وساعدناھن ساعدنا نساء إیزیدیات ُكّن حوامل من داعش، أخذناھن إلى المستشفى، 
في الحصول على خدمات صحیة. ولذلك فھم الناس أن منظمتنا ترید الخیر للمجتمع. 

عندما نذھب ونطلب منھم العمل معنا على مسائل مجتمع المیم، ویحضرون 
 186الورشات، تتغیر وجھات نظرھم.

 
أسس اآلن في الجزائر، عمل ناشط على توعیة المختصین النفسیین على ھویات مجتمع المیم، وقد 

مجموعة من المختصین النفسیین الصدیقین لمجتمع المیم، وھو یحیل إلیھم األشخاص الذین یعانون 
 من االكتئاب:

 
كان من الصعب تحدید المختصین النفسیین المنفتحین على المثلیین، لكننا فعلناھا، 

ودربناھم. كانوا یقولون إن [المثلیة الجنسیة] مرض، رغم أن "منظمة الصحة 
 187لعالمیة" تقول العكس".ا

 
 ضمان الوصول إلى العالج والوقایة من فیروس نقص المناعة

بالنسبة للنشطاء في جمیع أنحاء العالم، فإن الحاجة الماسة إلى تعامل الحكومات مع أوبئة فیروس 
نقص المناعة البشریة بشكل شامل نتج عنھا أّول تعاون رسمي بین الحكومات والنشطاء والرجال 

ین لھم عالقات جنسیة مع رجال آخرین. قال إلي بالن، وھو ناشط مع منظمة "تحالف المیم" في الذ
بیروت، لـ ھیومن رایتس ووتش إن النقاش المفتوح حول حقوق مجتمع المیم في لبنان انطلق في 

البدایة من نقاشات أخرى بدأت في آخر تسعینات القرن الماضي حول أزمة فیروس نقص المناعة 
جة إلى استھداف شرائح معینة من السكان للوقایة والعالج، بما یشمل الرجال الذین لھم عالقات والحا 

جنسیة مع رجال آخرین (وھي عبارة یستخدمھا مقدمو الخدمات المتعلقة بفیروس نقص المناعة 
وتشمل لیس فقط الرجال الذین یعرفون أنفسھم كمثلیین أو مزدوجي التوجھ الجنسي، وإنما أیضا 

 رجال الذین ال یتبنون ھذه الھویات ولكن لھم عالقات جنسیة مثلیة).ال
 

رغم أن لبنان انتقل إلى نقاشات أكثر انفتاحا حول الجنسانیة، قال بالن إن النقاشات المتعلقة بفیروس 
نقص المناعة البشریة في باقي المنطقة التزال طریقا یمكن اعتماده لفتح األبواب. على سبیل المثال، 

 قال:
 

في الجزائر، عندما تقول رجال لھم عالقات جنسیة مع رجال آخرین، فإن األمر 
مقبول، ویمكن القیام بعمل حولھم، ولكن عندما تقول مجتمع المیم أو شخص مثلي، 

فإن الجمیع یصیر ضدّك. ألن عبارة رجال لھم عالقات جنسیة مع رجال آخرین 

 
 . 2017سبتمبر/أیلول  30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أیاز شالل، راسان، بیروت،  186
 . 2017أكتوبر/تشرین األول  1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ریان أ. (اسم مستعار)، بیروت،  187
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لمیة ووكاالت األمم المتحدة، وھو تعتبر مفھوما دولیا تستخدمھ منظمة الصحة العا 
 یشیر إلى شریحة ھامة من الناس تضّرروا من وباء فیروس نقص المناعة.

 
معظم بلدان المنطقة فیھا برنامج وطني لمكافحة فیروس نقص المناعة/اإلیدز أو جھاز حكومي یرمي 

ات الرجال الذین إلى مكافحتھ. في بعض البلدان، تعمل ھذه األجھزة مباشرة مع ممثلین عن مجموع
لھم عالقات جنسیة مع رجال آخرین لضمان وصول جھود الوقایة واالختبارات والعالج إلیھم. لكن 
یجب بذل مزید من الجھد. قال بالن "في الواقع، [فیروس نقص المناعة] في تزاید في المنطقة ألن 

 188ثقافتنا تعتبر الجنس من المحرمات".
 

الصحیة" (صدق)، وھي منظمة مقرھا بیروت وتعمل مع شرائح أساسیة من أطلقت "جمعیة العنایة 
السكان، منھا الرجال الذین لھم عالقات جنسیة مع رجال آخرین، العاملون في مجال الجنس، متحولو 
النوع االجتماعي، ومتعاطو المخدرات بالحقن، سلسلة من التدریبات اإلقلیمیة حول المبادئ التوجیھیة 

یروس نقص المناعة البشریة وعالج الرجال الذین لھم عالقات جنسیة مع رجال آخرین، للوقایة من ف
موجھة إلى موظفي الصحة الحكومیین. قال عاملون في جمعیة صدق لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم 

یأملون في أن تؤدي التدریبات إلى نقاشات حول الصحة الجنسیة لمجتمع المیم، بما یشمل دول 
 189درا ما تكون ھذه المواضیع محل نقاش مفتوح.الخلیج، حیث نا 

 
قالت نزیھة سعید، صحفیة بحرینیة غّطت مسائل مجتمع المیم، إنھا لم تكن تعلم بأي مبادرة خاصة 

بالوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة في البحرین، فما بالك بمبادرات تستھدف الرجال الذین لھم 
إن الوصم العام الذي یعاني منھ حاملو فیروس نقص المناعة  عالقات جنسیة مع رجال آخرین. قالت

البشریة تسبب في "توقف الناس عن الذھاب إلى المستشفیات وإجراء االختبارات. صاروا یسافرون 
إلى الخارج إلجراء ھذه االختبارات، والكثیر منھم یعتمدون على شبكات دعم غیر رسمیة للحصول 

 190على دواء".
 

ص، رجل مثلي من البحرین یعیش في لبنان، بوجود حاجة ماسة إلى النشاط المتعلق أقّر یوسف الغوا
بفیروس نقص المناعة البشریة والصحة، ألن ذلك قد یفتح األبواب لنقاش أعمق للجنسانیة، بما یشمل 

 المجتمعات المحافظة المعادیة لجمیع أشكال النشاط تقریبا:
 

ى الوقایة من فیروس نقص المناعة لیس لدینا أي منظمة غیر حكومیة تعمل عل
البشریة [في البحرین]. إن كانت ھناك حاجة إلى أي نشاط، فھو حتما التربیة 
الجنسیة. ال توجد اختبارات تُحجب فیھا الھویة، وال توجد تربیة جنسیة یُمكن 

االنطالق منھا، سواء كان الشخص مغایرا أو مثلیا. الطریق األنسب لفتح نقاش حول 
ة والحقوق یبدأ بالمرض. حریة الفكر لیست محفزا على التغییر مثل النقاش الجنسانی

حول الصحة. قد یكون ذلك عارا، لكن علینا التحدث عنھ. وأفضل من یستطیع فعل 

 
 . 2017سبتمبر/أیلول   Coalition-M  ،6لي بالن، یجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع إ مقابلة عبر سكایب أ 188
 . 2017أكتوبر/تشرین األول  6مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نادیة بدران وریتا وھاب، جمعیة صدق، بیروت،  189
 .2017أكتوبر/تشرین األول   23مقابلة عبر الھاتف أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع نزیھة سعید،  190
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ذلك ھم النساء. "قد یكون زوجي غیر مخلص، وعلّي حمایة نفسي". من ھناك، 
یتعین علیك التحدث عن یُمكنك الخوض في فكرة كونك مثلیا وتخرج للعلن، وأنھ 

 191كونك مثلیا.
 

 تغییر الممارسات والسیاسات والقوانین المسیئة
النشاط من أجل تطویر حقوق مجتمع المیم ال یتّبع بالضرورة تسلسال معینا، وقد تختلف األولویات 

رایتس واالستراتیجیات المعتمدة بشكل كبیر من بلد إلى آخر. لكن العدید من النشطاء قالوا لـ ھیومن 
ووتش إن الحركات تصیر قادرة على اتخاذ خطوات لتحدي القوانین والسیاسات التمییزیة فقط بعد 

القیام بعمل میداني لتقویة مجتمع المیم نفسھ، وضع بروتوكوالت أمنیة في حال وجود تھدیدات، 
ي العام الحصول على دعم المجتمع المدني األعرض والحلفاء األساسیین، والشروع في توعیة الرأ

 بحقوق مجتمع المیم.
 

من األھداف األساسیة لنشطاء مجتمع المیم في كافة المنطقة إلغاء تجریم السلوك الجنسي المثلي. في 
بنود في قوانین العقوبات تجّرم ھذا  ءلبنان، المغرب وتونس یبذل النشطاء جھود مناصرة علنیة إللغا 

السلوك. في لبنان، بدأ القضاة أیضا في إصدار أحكام تقول إن القانون ال یُجّرم السلوك الجنسي 
أن القانون الذي یجّرم "كّل مجامعة على خالف  2017و  2007قضاة بین  4المثلي، حیث أكد 

لكن النشطاء في ھذه البلدان  192التراضي.الطبیعة" ال ینطبق على العالقات الجنسیة بین بالغین ب
مستعدون  –إن وجدوا أصال  –وبلدان أخرى أقّروا أن القلیل من السیاسیین والمسؤولین الحكومیین 

 لدعم إلغاء التجریم علنا، ولذلك فإن تغییر التشریعات یبقى ھدفا على المدى المتوسط أو الطویل.
 

للحد من االنتھاكات الحقوقیة ضدّ مجتمع المیم. یعمل في انتظار ذلك، یُمكن اتخاذ خطوات أخرى 
النشطاء في العدید من البلدان على مكافحة السیاسات والممارسات التمییزیة. على سبیل المثال، في 

لبنان، وحتى سنوات قلیة مضت، كانت قوات األمن الداخلي تخضع األشخاص الموقوفین بتھمة 
سوء المعاملة. لكن المنظمات التي تعمل على حقوق مجتمع السلوك الجنسي المثلي إلى التعذیب و

المیم في لبنان، بما یشمل حلم و"المفكرة القانونیة"، وجدت أن توثیق االنتھاكات ونشر روایات 
الضحایا ساعدتھا على "فضح" األمن الداخلي، فتراجعت التقاریر المتعلقة باالنتھاكات بشكل 

األمن العام، الجھاز المكلّف بالھجرة، كان أقل عرضة  من جھة أخرى، وجدت حلم أن 193كبیر.
 للضغط العام، ما صعّب التصدي النتھاكات األمن العام ضدّ مجتمع المیم.

 
 

 
 . 2017أكتوبر/تشرین األول  1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع یوسف الغواص، بیروت،   191
،  2017فبرایر/شباط   2غرایم رید، "لبنان یقترب أكثر من إلغاء تجریم السلوك المثلي"، ھیومن رایتس ووتش،  192

https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/02/299654مثلیة الجنسیة لیست 'مخالفة للطبیعة'"،  سقطت: ال   534لمى كرامة، "المادة  ؛
  12(تم االطالع في  http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1582&lang=ar، 2016یولیو/تموز  11المفكرة القانونیة، 

)؛ بحسب جورج قزي، عن "المؤسسة العربیة للحریات والمساواة"، فإن محامي الدفاع عملوا في العدید من ھذه الحاالت 2018فبرایر/شباط 
الجنسانیة  بشكل وثیق مع منظمات تُعنى بحقوق مجتمع المیم لتوفیر قرائن یُمكن اعتمادھا إلثبات أن السلوك الجنسي المثلي، كأحد أنواع  

 الطبیعیة لإلنسان، لیس "مخالفا للطبیعة".
 ,Agha -AlLegal Agenda and Helem؛  2017مارس/آذار   29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غنوة سمحات، مجموعة حلم، بیروت،  193

Bathhouse: A Raid from Another Age, undated (2015), on file with Human Rights Watch 
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 الفحوص الشرجیة القسریة
تعتبر الفحوص الشرجیة القسریة للبحث عن "دلیل" على السلوك الجنسي المثلي، التي تعتمد على 

، ضربا من ضروب المعاملة القاسیة أو المھینة أو 19للمصداقیة تعود إلى القرن علوم فاقدة 
رّكز النشطاء في لبنان وتونس ومصر على الفحوص الشرجیة  194الالإنسانیة، وقد ترقى إلى التعذیب.

 القسریة كشكل من أشكال االنتھاك الذي ال یجب التسامح معھ.
 

رجیة القسریة بعد احتجاز الشرطة لثالثة رجال في في لبنان، بدأت التعبئة ضدّ الفحوص الش
كانت المحامیة في مركز الشرطة  195بسبب "تشبھھم بالنساء"، بحسب محامیتھم. 2012أبریل/نیسان 

عند إجراء الفحوص الشرجیة، وغضبت من ھذه الممارسة المسیئة، وعقدت مع نشطاء آخرین 
الشرجیة القسریة. بعد ذلك، في أغسطس/آب لجلب االھتمام للفحوص  2012مؤتمرا في مایو/أیار 

رجال تم إخضاعھم لفحوص شرجیة بحثا عن أدلة عن  36، نفذت الشرطة اعتقاال جماعیا لـ 2012
وردا على ذلك، أطلقت المفكرة القانونیة حملة سّمت الفحوص الشرجیة بـ  196سلوكھم الجنسي المثلي.

ة. كما نظمت حلم، وھي مجموعة تُعنى "فحوصات العار"، ودعت إلى وضع حدّ لھذه الممارس
بحقوق مجتمع المیم وتعمل بالشراكة مع المفكرة القانونیة، اعتصامات أمام "نقابة أطباء لبنان" 
ووزارة العدل. قال طارق زیدان، واحد من النشطاء المشاركین في الحملة: "سمیناھا 'فحوص 

بحسب غنوة  197كانوا یغتصبون األشخاص ضدّ إرادتھم". –االغتصاب' ألن ما یحدث كان اغتصابا 
سمحات، عن مجموعة حلم: "لقد ساعدنا اإلعالم كثیرا، استخدمنا عبارات مثل "فحوصات العار"، 

 198بدل وصف مجتمع المیم باالنحراف، جعلنا عناصر األمن یبدون منحرفین". –"دولة العار" 
 

أغسطس/آب  7یس نقابة أطباء لبنان، تعمیما بتاریخ في ردّ على ذلك، أصدر د. شرف أبو شرف، رئ
 من نص التعمیم: 199دعا فیھ إلى الكف عن ھذا اإلجراء. 2012

 
من الثابت علمیا أن ھذا اإلجراء ال یتصف حتى بالفحص التجریبي، وال یعطي 

النتیجة المطلوبة ویشكل انتھاكا جسیما لحقوق األشخاص الذین یتم إخضاعھم لھ من 
تھم، وممارسة مھینة ومحطة من قدرھم وتعذیباً بمفھوم "معاھدة مناھضة دون موافق

 200".التعذیب
 

 
 . 2016"، الدوس على الكرامة" تس ووتش،ھیومن رای 194
 . 2016أبریل/نیسان   1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غیدا فرنجیة، المفكرة القانونیة، بیروت،  195
  26"، : إساءة معاملة وتعذیب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانیة´جزء من عملنا′"انظر، ھیومن رایتس ووتش:  196

ھیومن رایتس ووتش: "فلیوقف لبنان 'فحوصات  ؛https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448، 2013یونیو/حزیران 
 . https://www.hrw.org/ar/news/2012/08/10/247206، 2012أغسطس/آب   10العار'"، 

 .6201مارس/آذار  11مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع طارق زیدان،  197
 . 2016مارس/آذار  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غنوة سمحات، حلم، بیروت،  198
  رغم أن أغلب األطباء ینتمون إلى نقابة أطباء لبنان، إال أنھ توجد نقابة مستقلة مقرھا طرابلس لم تصدر تعمیما مماثال. لیس من الواضح 199

 جیة. إن كان األطباء في طرابلس مستمرین في إجراء الفحوص الشر
https://www.al-، 2012أغسطس/آب   8"نقیب األطباء یوقف 'فحص المثلیة" والنیابة العامة التمییزیة تشّرعھ"، األخبار،  200

akhbar.com/Community/73722  2016أبریل/نیسان   25(تم االطالع في.( 
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طلب التعمیم كذلك من جمیع األطباء "عدم القیام بأي إجراء من ھذا النوع تحت طائلة المالحقة 
 201."المسلكیة

 
المفروض على بعد ضغط شعبي كبیر على وزارة العدل إلضفاء الطابع المؤسسي على الحظر 

 11الفحوص الشرجیة، أصدر وزیر العدل شكیب قرطباوي بالغا موجھا إلى النائب العام في 
بحسب تقاریر، وّجھ  202، وطلب منھ أن یصدر توجیھا إلنھاء الفحوصات تماما.2012أغسطس/آب 

 203م ملزم.جمیع أنحاء البالد، دون إصدار تعمی المدعي العام رسالة الوزیر إلى النیابات العامة في
النیابة العامة مستقلة عن وزارة العدل. قال ناشطون حقوقیون لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ ال یمكن 

  2013بین  204منع النیابات العامة من األمر بالفحوصات إال بطلب من المدعي العام التمییزي.
، استمر استخدام الفحوص الشرجیة من وقت آلخر، رغم أن وتیرتھا انخفضت مقارنة 2015و
لم تستلم ھیومن رایتس ووتش أي تقاریر عن استخدام الفحوص الشرجیة القسریة في  205.ماضيبال

 2015.206لبنان منذ 
 

، وكالھما تتعلقان 2015تتعلقان بفحوص شرجیة قسریة أواخر  بارزتان في تونس، جلبت قضیتان
بطالب جامعیین أخضعوا للفحوص، االنتباه إلى نشطاء مجتمع المیم التونسیین والمھتمین بحقوق 

اإلنسان بشكل أعرض. اقتدى النشطاء بزمالئھم اللبنانیین وأطلقوا مسمى "فحوص العار" على 
ة شعبیة لھا، وضغطوا على "العمادة الوطنیة لألطباء" االختبارات، وعملوا على حشد معارض

رغم أنھ  2017إلصدار تعمیم یحظر الفحوص. وفعال أصدرت العمادة ھذا التعمیم في أبریل/نیسان 
اكتفى بمنع األطباء من إجراء ھذه الفحوص "دون موافقة"، بینما تعتبر الفحوص دون قیمة شرعیة 

ما قاد نشطاء تونسیون ومنظمات حقوقیة دولیة أعمال مناصرة ك 207حتى في حال وافق المتھم علیھا.
ضدّ الفحوص الشرجیة القسریة لدى "لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب" وأثناء االستعراض 

الدوري الشامل لتونس في "المجلس الدولي لحقوق اإلنسان" (انظر أدناه)، ما أدى إلى قبول البعثة 
لكن مازال ھناك الكثیر للقیام بھ. قال بدر  208بالكف عن ھذه الفحوص. التونسیة بالتوصیة المتعلقة

بعبو، عن جمعیة "دمج" لـ ھیومن رایتس ووتش إن الحكومة التونسیة، في محاولة منھا لربح الوقت، 
رغم أن ذلك یُمكن فعلھ بمجرد جّرة  –سنوات لوضع "آلیات" لتنفیذ التوصیة  4قالت إنھا تحتاج إلى 

 209قلم.

 
 السابق.  201
202“Outraged Lebanese demand end to anal exams on gay men,” BBC News, August 8, 2012,  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19166156  2016أبریل/نیسان  6(تم االطالع في.( 
 . 2016أبریل/نیسان   1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غیدا فرنجیة، المفكرة القانونیة، بیروت،  203
، ومع غیدا فرنجیة، 2016مارس/آذار  30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جورج قزي، المؤسسة العربیة للحریات والمساواة، بیروت،   204

 .  2016أبریل/نیسان  1المفكرة القانونیة، بیروت، 
 . 38- 35، الصفحات 2016"، الدوس على الكرامةھیومن رایتس ووتش، " 205
ة العسكریة اللبنانیة في فبرایر/شباط باغتصاب الجئ سوري بقضیب حدیدي. قال الالجئ لـ ھیومن  رغم ذلك، قام عنصر من الشرط  206

لبنان: "رایتس ووتش إن العسكري قال لھ "سأدخل ھذه في شرجك لتحدید عدد المرات التي مارست الجنس فیھا". ھیومن رایتس ووتش، 
 . https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/21/297982، 2016دیسمبر/كانون األول  21شھادة الجئ سوري عن تعذیبھ"، 

207,” Human Rights Watch, May 3, ‘Consent’ or No, Anal Testing in Tunisia Must GoNeela Ghoshal, “ 
https://www.hrw.org/news/2017/05/03/consent-or-no-anal-testing-tunisia-must-go. 

208f End for Forced Anal Exams,” Human Rights Watch, September 26, 2017, Neela Ghoshal, “Beginning o 
https://www.hrw.org/news/2017/09/26/beginning-end-forced-anal-exams. 

 . 2017أكتوبر/تشرین األول   18مراسلة كتابیة عبر "فیسبوك مسنجر" بین ھیومن رایتس ووتش وبدر بعبو، دمج،  209
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صر، تجري "ھیئة الطب الشرعي"، التابعة لوزارة العدل، ھذه الفحوص بشكل منھجي على في م
الرجال والنساء المتحولین المتھمین بـ "الفجور". ورغم أن النشطاء سجلوا ما بدا أنھ تراجع في 

، إال أن تقاریر أفادت بوجود حاالت جدیدة عقب حادثة 2017استخدام الفحوص الشرجیة في مطلع 
قال نشطاء لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم یخططون لدعوة  210قوس قزح في سبتمبر/أیلول. أعالم

"نقابة أطباء مصر" لمنع األطباء من إجراء ھذه الفحوص، ورفع مخاوفھم من الفحوص الشرجیة 
 211القسریة إلى لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب، كما ھو مبیّن أسفلھ.

 
 الدولیةاستخدام المنظومة 

 االستعراض الدوري الشامل وھیئات معاھدات األمم المتحدة 
شرع نشطاء مجتمع المیم في الشرق األوسط وشمال أفریقیا مؤخرا باستغالل فرص المناصرة 

الدولیة، بما في ذلك االستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق اإلنسان، حیث یتم تقییم 
سنوات. استخدم  5أو  4اإلنسان من قبل الدول األعضاء األخرى كل سجّل كّل دولة في مجال حقوق 

بعض النشطاء االستعراض الدوري الشامل للحصول على التزامات من حكوماتھم بشأن حقوق 
مجتمع المیم. ورغم أن أغلب دول المنطقة ترفض باستمرار أي توصیات تتعلق بالتوجھ الجنسي 

ناءات ھامة. وحتى في الحاالت التي ترفض فیھا الحكومات والھویة الجندریة، إال أنھ توجد استث
توصیات بعینھا، قد تسعى إلى إرضاء المھتمین بحقوق اإلنسان باستخدام لغة تفتح أبوابا جدیدة، 

 سواء بقصد أو بدونھ.
 

، أصبح العراق أّول بلد ذي أغلبیة عربیة یقبل توصیات حول التوجھ الجنسي والھویة 2010في 
ناء االستعراض الدوري الشامل، منھا توصیات بـ "معالجة عملیات القتل خارج القضاء الجندریة أث

، قبل العراق بتوصیة بـ 2014في  212ألشخاص على أساس میلھم الجنسي الواقعي أو المفترض".
 213"تجنب جمیع أشكال التمییز على أساس العرق أو الدین أو النوع االجتماعي أو التوجھ الجنسي".

 
حول العراق للجنة حقوق  اوالمنظمات الشریكة لھا تقریر إیراكویرمتشجعة بھذه التطورات، قدّمت 

بـ "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة".  ةقیّمت فیھ التزام الدول 2015اإلنسان في 
الجة وضعت المنظمات سلسلة من التوصیات حول الخطوات التي یتعین على العراق اتخاذھا لمع

 العنف والتمییز المتعلقین بالتوجھ الجنسي والھویة الجندریة. قال عاشور لـ ھیومن رایتس ووتش:
 

على الورق  –بلوا بالتوصیات قتفاجأت الحكومة العراقیة عند رؤیة ذلك التقریر. 
بیان تقول فیھ إن القتل، بصرف النظر عن  إصدارعلى األقل. واآلن على الحكومة 

السبب، ھو غیر مشروع... النقطة التي ال نستطیع مناقشتھا ھي األمن. طبعا نحن 

 
 . 2017ھیومن رایتس ووتش مع نشطاء مصریین عبر الھاتف والفیدیو وفي بیروت، سبتمبر/أیلول واكتوبر/تشرین األول مقابالت  210
 . 2017سبتمبر/أیلول    29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع دالیا عبد الحمید، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، بیروت،  211
212review/i/iraq/-periodic-advocacy/universal-rnational.net/globalinte-ARC International, “Iraq,” http://arc  
213-cycle-review/i/iraq-periodic-advocacy/universal-international.net/global-http://arcARC International, “Iraq (Cycle 2),”  
 ). 2017أكتوبر/تشرین األول  9(تم االطالع في   /2
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نرغب أیضا في الوصول إلى الصحة، فھي أیضا جزء من األمن، ولكن القتل یجعل 
 214من المستحیل علینا فعل أي شيء.

 
ألوان ومنطقتنا مذّكرة  من مجتمع المیم عن جمعیتيّ ، قدّم نشطاء 2016في استعراض الجزائر لعام 

تدعو إلى سلسلة من اإلصالحات، بما في ذلك تبني قانون شامل مناھض للتمییز وتشریعات خاصة 
بجرائم الكراھیة، إلغاء تجریم السلوك الجنسي المثلي، تدریب الشرطة على التوجھ الجنسي والھویة 

ذلك، قال رمطان لعمامرة، وزیر  في ردّه على 215الجندریة، والحق في تكوین جمعیات لمجتمع المیم.
 :2017الخارجیة، لمجلس حقوق اإلنسان في مایو/أیار 

 
العدید من التوصیات تتصل أیضا بممارسات غیر متناسبة مع حقوق معترف بھا 

عالمیا. الجزائر ال تسأل شخصا معیّنا عن ممارساتھ الجنسیة أو ممارساتھ الخاصة. 
الدخول في كیفیة عیش ھؤالء األشخاص  نحن نعتبره مواطنا كامال وال نحاول

 216لحیاتھم الخاصة.
 

 قدّم زھیر الجزائري، ناشط جزائري، تفسیرا لردّ الحكومة الجزائریة:
 

ن". ون كاملووزیر الشؤون الخارجیة الذي ردّ على ذلك السؤال قال إننا "مواطن
لتقاریر كان بالطبع ھذا لیس صحیحا، ألن القانون یمیّز ضدّنا. ولكن ذلك یبرز أن ا

لھا تأثیر، فھي تسمح لنا بتقدیم أدلة. أمضینا أعواما في توعیة الناس بالقانون 
وبحقوقھم، دون أن نقوم بأي توثیق، ولذلك حین تحدثنا عن العنف، تساءل الناس 

 217"أي عنف؟" فقررنا بأن نجعل تركیزنا األول ھو تسلیط الضوء على العنف.
 

على توصیة بالكف عن استخدام الفحوص  –اض الدوري الشامل من خالل االستعر –وافقت تونس 
. وكانت لجنة مناھضة التعذیب قد أعدّت لذلك في 2017الشرجیة القسریة في سبتمبر/أیلول 

، أعدّ ائتالف 2017في مایو/أیار  218عبر التندید باستخدام ھذه الفحوص في تونس. 2016مایو/أیار 
منظمة  13دّمھا لالستعراض الدوري الشامل، وقعت علیھا مجموعات لمجتمع المیم مذكرة ق 5من 

من المجتمع المدني تعمل على مسائل غیر حقوق مجتمع المیم، وتدعو إلى الكف عن الفحوص 

 
 . 2017یولیو/تموز  17،  إیراكویرتش مع أمیر عاشور،  مقابلة ھیومن رایتس وو 214
215Préoccupations de l’association :  Algérie, cycle e3,Association Alouen and Mantiqitna, “Examen Périodique Universel 

ALOUEN concernant la situation du droit à la non-discrimination et à l’égalité : cas des LGBTI Algérien-ne-s, » May 2017,  
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/algeria/session_27_-_may_2017/js4_upr27_dza_f_main.pdf  تم)

 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني  9االطالع في  
، السید رمطان لعمامرة، وزیر الشؤون  23، الفصل 2017مایو/أیار  7، 27استعراض الجزائر، االستعراض الدوري الشامل للدورة   216

-http://webtv.un.org/watch/algeria-review-27th-session-of (بالفرنسیة)،الخارجیة والتعاون الدولي الجزائري (تعلیقات وأجوبة)  
universal-periodic-review/5425972476001# 2018فبرایر/شباط   12، (تم االطالع في 50 :2:20، الدقیقة .( 

 . 2017سبتمبر/أیلول  TransHomosDZ ،11مقابلة عبر سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع زھیر الجزایري،  217
،  0162مایو/أیار  23ھیومن رایتس ووتش، "لجنة أممیة تدین الفحوص الشرجیة القسریة في تونس"،  218

https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/23/290239 . 
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وثقت ھیومن رایتس ووتش مع مجموعات تونسیة حاالت استُخدمت فیھا  219الشرجیة القسریة.
في سبتمبر/أیلول، وافقت  220س الشيء.فحوص شرجیة قسریة، وقدّمت مذكرة دعت فیھا إلى نف

الحكومة رسمیا على توصیة بإنھاء ھذه الفحوص، والتزم وزیر حقوق اإلنسان بـ "حمایة األقلیات 
 221الجنسیة من أي وصم أو تمییز أو عنف".

 
التصال بلجنة األمم المتحدة لاقتداء بالمثال التونسي، تخطط المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة 

، 2002لمناھضة التعذیب. أدانت ھذه اللجنة استخدام الفحوص الشرجیة القسریة في مصر في 
ادرة المب 222وكانت تلك أول مرة تعتبرھا إحدى ھیئات األمم المتحدة انتھاكا خطیرا لحقوق اإلنسان.

المصریة للحقوق الشخصیة لیس لھا أمل كبیر في أن یغیّر تندید لجنة مناھضة التعذیب سجّل 
الحكومة السيء في معادة مجتمع المیم بین لیلة وضحاھا، ولكنھا تأمل في أن یساھم ذلك في وضع 

عیار معیار لممارسي مھنة الطب والرأي العام بأن الفحوص الشرجیة القسریة غیر مقبولة، وھو م
 223سوف ستلتزم بھ الدولة في نھایة المطاف.

 
 اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب

شرعت المؤسسة العربیة للحریات والمساواة ومنظمات عن مجتمع المیم في شمال أفریقیا مؤخرا في 
، "التحاد األفریقيـ "ا، التابعة ل(اللجنة األفریقیة) العمل مع اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب

مقرھا بانجول في غامبیا، ومھمتھا تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان في القارة األفریقیة. كما یفعل 
، تقیّم اللجنة األفریقیة سجالت الدول األعضاء في مجال حقوق األممي مجلس حقوق اإلنسان

، اعتمدت 2014اإلنسان، تجري تحقیقات، وتصدر تعلیقات عامة وقرارات ومبادئ توجیھیة. في 
حول الحمایة من العنف وغیره من انتھاكات حقوق اإلنسان  275اللجنة األفریقیة القرار رقم 

الحقیقیة أو المفترضة. كما  الجندریةأو ھویتھم  ھم الجنسيتوجھالمرتكبة ضدّ أشخاص على أساس 
أكدت على التزامات الدول بالكف عن التعذیب على أساس التوجھ الجنسي والھویة الجندریة وضمان 

الجنسي والھویة حریة التجمع وحمایة مدافعي حقوق اإلنسان العاملین على مسائل تتعلق بالتوجھ 
المؤسسة العربیة للحریات  شط من شمال أفریقیا ویعمل مع، حضر نا 2017في  224الجندریة.
م على المشاغل المتعلقة ھوالتقى بمفوضین أطلع ،دورة للجنة األفریقیة ألول مرة والمساواة

المؤسسة العربیة باالنتھاكات ضدّ مجتمع المیم في دول شمال أفریقیا، بما فیھا مصر وتونس. تسعى 
 225المفوض األفریقي المعني بحقوق مجتمع المیم في المنطقة. إلى العمل مع للحریات والمساواة

 
219Tunisian Coalition for the Rights of LGBTIQ People, “Stakeholders Report, Universal Periodic Review of Tunisia,” May  

2017, http://lgbt.dk/wp-content/uploads/Rapport-UPR-LGBT.pdf  2017تشرین الثاني  /نوفمبر  9(تم االطالع في .( 
،  2016أبریل/نیسان   4ھیومن رایتس ووتش، مذكرة ھیومن رایتس ووتش للجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب حول تونس،  220

https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/13/288816. 
221 ,” AFP, September 22, 2017,Tunisia bans forced anal exams for homosexuality“  

http://www.news24.com/Africa/News/tunisia-bans-forced-anal-exams-for-homosexuality-20170922  13(تم االطالع في  
 ). 2017أكتوبر/تشرین األول 

222 Committee against Torture, “Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the Convention: 
Conclusions and recommendations of the Committee against Torture, Egypt,” CAT/C/CR/29/4, December 23, 2002, 

http://www.refworld.org/docid/4f213bf92.html para. 6(k)  2018فبرایر/شباط  15(تم االطالع في.( 
 . 2017سبتمبر/أیلول   28بیروت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع دالیا عبد الحمید،  223
224,” Human Rights Watch, June 1, 2017, African Commission Tackles Sexual Orientation, Gender IdentityWendy Isaack, “ 

https://www.hrw.org/news/2017/06/01/african-commission-tackles-sexual-orientation-gender-identity. 
 .  2018ینایر/كانون الثاني   26سكایب أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع زھیر الجزائري،  مقابلة عبر  225
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 شكر وتنویھ
 

أجرت بحوث التقریر وكتبتھ نیال غوشال، باحثة أولى في برنامج حقوق المثلیین/ات ومزدوجي/ات 
التوجھ الجنسي ومتحولي/ات النوع االجتماعي في ھیومن رایتس ووتش. راجع التقریر باحثون في 

كرلي، آدم كوغل، آمنة القاللي، سارة یاألوسط في ھیومن رایتس ووتش، منھم كریستین بقسم الشرق 
الكیالي، بسام خواجا، عمرو مجدي، حنان صالح، عمر شاكر، تارا سبھري فر، وبلقیس واللي. كما 

راجعتھ روثنا بیغم، باحثة بقسم حقوق المرأة في ھیومن رایتس ووتش، إیریك غولدستین، نائب 
م الشرق األوسط وشمال أفریقیا، غرایم رید، مدیر برنامج حقوق المثلیین/ات مدیرة قس

ومزدوجي/ات التوجھ الجنسي ومتحولي/ات النوع االجتماعي، كالیف بالداوین، مستشار قانوني 
 ات، عن المؤسسة العربیة للحریقزيوم بورتیوس، نائب مدیر قسم البرامج. كما قدّم جورج تأول، و

 إنتاجالتقریر، وعملت المؤسسة بالشراكة مع ھیومن رایتس ووتش على  علىقات تعلی ،والمساواة
سلسلة من الفیدیوھات المرتبطة بالتقریر، یمكن االطالع علیھا عبر ھذا الرابط: 

https://www.hrw.org/ar/no-longer-alone . 
 

مزدوجي/ات حقوق المثلیین/ات وشارك في بحوث التقریر كل من م.ج. موّحدي، منسق برنامج 
، وسافاري جاین، مساعد أبحاث، وعدد من المتدربین التوجھ الجنسي ومتحولي/ات النوع االجتماعي

وقسم  حقوق المثلیین/ات ومزدوجي/ات التوجھ الجنسي ومتحولي/ات النوع االجتماعيببرنامج 
، نانور بیتار، ندیم الكك، ى، یاسمینة المولمالشرق األوسط وشمال أفریقیا، ومنھم سامي عبد الكری

 محمد، وغیرھم. .كریستیان غونزالیس، یاسمینة لطفي، زینب أولمكي، ھـ
 

حقوق المثلیین/ات ومزدوجي/ات قدم مساعدة في اإلخراج كل من م.ج. موّحدي، منسق برنامج 
، ریبیكا روم فرانك، منسقة الصور والمنشورات، ومتحولي/ات النوع االجتماعي التوجھ الجنسي

 ، المدیر اإلداري، وجوزي مارتینیز، منسق أول.زبكنوفیتزروي ھ
 

وإلى الفرنسیة دافید بوراتاف وراجع الترجمة الفرنسیة بیتیر  عماد الدیرانيترجم التقریر إلى العربیة 
 أوفوس.

 
من كافة أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا الذین وافقوا على  34نحن ممتنون للنشطاء الـ 

إجراء مقابالت ھذا التقریر، وبعضھم راجعوا أجزاء منھ وقدّموا تعلیقات ومزیدا من المعلومات. 
 قودونھا. قصصھم حفزتنا وألھمتنا، ونرجو أن نساھم من خالل نشر قصصھم في تغذیة الحركة التي ی
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 عنملحق: قوانین تمنع أو تُستخدم لمعاقبة السلوك الجنسي المثلي والتعبیر 
 الھویة الجندریة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 

 األردن
 .1951تم إلغاء تجریم العالقات الجنسیة المثلیة بین بالغین بالتراضي في األردن منذ 

 
غامضة تتعلق بـ "األخالق" یُمكن استخدامھا بشكل مسيء یحتوي قانون العقوبات على بنود 
بیع وعرض ونشر "أیة مادة بذیئة مطبوعة  319المادة تعاقب  226الستھداف السلوك الجنسي المثلي.

أو مخطوطة، أو أیة صورة شمسیة أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر یؤدي إلى إفساد األخالق" 
كل من  320المادة دوالر). كما تعاقب  70دینارا أردنیا ( 50أشھر أو بغرامة ال تتجاوز  3بالسجن 

دینارا  50أشھر أو بغرامة ال تتجاوز  6"فعل فعال منافیا للحیاء" في مكان عام بالسجن لمدة أقصاھا 
 227دوالر). 70أردنیا (

 

 اإلمارات
من قانون العقوبات االتحادي جمیع العالقات الجنسیة خارج إطار الزواج المختلط  356المادة تجّرم 

 228(بین المغایرین جنسیا) بعقوبة أدناھا السجن لمدة سنة.
 

"كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء" بسنة سجن أو غرامة  359المادة تعاقب 
، تُستخدم ھذه المادة ضدّ النساء عملیا عقوبتین معا. دوالر) أو كال ال 2,723آالف درھم ( 10قیمتھا 

 متحوالت النوع االجتماعي في األماكن "الخاصة بالنساء".
 

"كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" بالسجن لفترة غیر  368إضافة إلى ذلك، تعاقب المادة 
قبة سلوك جنسي مثلي محددة. ال تعلم ھیومن رایتس ووتش ما إن تم استخدام ھذه المادة لمعا 

 بالتراضي.
 

 
قال خالد عبد الھادي، عن مجموعة ماي كالي، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ یعلم بثالث حاالت ضایقت فیھا الشرطة أشخاصا من مجتمع   226

. كما قال إن القوانین من شأنھا أن تعرقل التغطیة اإلعالمیة لمسائل مجتمع  المیم على أساس ھذه القوانین، لكنھا لم توجھ إلیھم أي اتھامات
 :Khalid Abdel-Hadi, “Report؛ 2017دیسمبر/كانون األول   6المیم، رسالة بالبرید اإللكتروني بین عبد الھادي وھیومن رایتس ووتش، 

Digital Threats and Opportunities for LGBT Activists in Jordan,” Medium, March 9, 2017, https://medium.com/my-kali-
 full report available at ,ef60672dcac1-jordan-in-activists-lgbt-for-opportunities-and-threats-digital-agazine/reportm

https://drive.google.com/file/d/0B-C8GvtQEpB3UTdHc0ZzUzR2M0FTTExFbVNLQkxkQVBDMTc0/view  18(تم االطالع في  
 ). 2017دیسمبر/كانون األول 

(تم االطالع في  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf)، 1960لسنة  16قانون العقوبات األردني (رقم   227
 ).  2018فبرایر/شباط  12
(تم االطالع  http://www.dxbpp.gov.ae/Law_Page.aspx?Law_ID=479&Grand_ID=2حكومة دبي، قوانین اإلمارات العربیة المتحدة،  228
 ).2018فبرایر/شباط  12في 
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المادة رغم أن قانون العقوبات اإلماراتي االتحادي ال یجّرم العالقات الجنسیة المثلیة صراحة، إال أن 
یعاقب األفعال الجنسیة "المخالفة للطبیعة" بالسجن لمدة تصل  أبو ظبي من قانون عقوبات إمارة  80
اللواط بالتراضي بالسجن لمدة  دبي نون عقوبات إمارة من قا  177المادة كما تعاقب  229سنة. 14إلى 

 230سنوات. 10تصل إلى 
 

 البحرین
سنة مجرما حتى إلغاء قانون العقوبات الذي  21لم یكن السلوك الجنسي المثلي بین راشدین فوق 

بالسجن لفترة غیر محددة "من اعتدى  347المادة . تعاقب 1976) سنة 1955فرضتھ بریطانیا (
على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم یتم الحادیة والعشرین برضاه"، ما یُفھم على أنھ إشارة 

 231السلوك الجنسي المثلي. إلى
 

كما أشرنا في القسم األول أعاله، فإن كّل أعمال جنسیة مثلیة أو غیر مطابقة، مثل تنظیم "حفل مثلي" 
أو ارتداء مالبس للجنس اآلخر، تمت محاكمتھا بموجب بنود غامضة وغیر محددة في قانون 

یة حول ھذه القضایا لم تذكر بنود العقوبات بتھمة "الفاحشة" و"الفجور". أغلب التقاریر اإلعالم
قانون العقوبات التي استخدمت لتوجیھ االتھامات. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من الوصول إلى 

 الوثائق القانونیة لھذه القضایا، ولكن التھم قد تشمل:
 

التي تعاقب "كل من حّرض ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة" (ال  324المادة  •
 یقدّم قانون العقوبات عقوبة محددة)؛

أو أدار محال "للفجور أو الدعارة" بالسجن لمدة  أ التي تعاقب كل شخص أنش 328المادة  •
 ؛سنوات 5تصل إلى 

" وتفرض على ذلك عقوبة التي تجّرم كل من "أتى علنا فعال مخال بالحیاء 350المادة  •
Fدوالر). 266دینار بحریني ( 100بالسجن لمدة ال تتجاوز سنة واحدة وغرامة ال تتجاوز 

232 
 

 

 

 

 
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-قانون عقوبات أبو ظبي،  229

Library/LocalPublications/Local.AbuDhabi.Penal.Code/HTML5/index.html  2017نوفمبر/تشرین الثاني   28(تم االطالع في .( 
 ). 2017دیسمبر/كانون األول  12(تم االطالع في  http://qistas.com/legislations/uae/view/3979792قانون عقوبات دبي،   230
 .gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.WrS0ax3OXIUhttp://www.legalaffairs)، 1976قانون العقوبات البحریني ( 231

كما یلي: "یعاقب بالسجن مدة ال تزید عن  21). في المقابل، یُعاقب الجنس المثلي مع امرأة دون 2018فبرایر/شباط   7(تم االطالع في 
بالحبس مدة ال تزید عن عشر سنوات من واقع أنثى   عشرین سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاھا. ویعاقب 

 أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادیة والعشرین برضاھا". 
 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.WrS0ax3OXIU)، 1976قانون العقوبات البحریني ( 232

 . )2017نوفمبر/تشرین الثاني  9(تم االطالع في  
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 تونس 
من المجلة الجزائیة األفعال الجنسیة المثلیة لكال الجنسین بالسجن لمدة تصل إلى  230الفصل یعاقب 

سنوات. بینما تحتوي النسخة الفرنسیة للمادة مصطلح "اللواط" فقط، تشیر النسخة العربیة الرسمیة  3
 233إلى العالقات الجنسیة المثلیة بمصطلحي "اللواط" و"المساحقة".

أشھر مع غرامة قیمتھا  6تدي علنا على األخالق الحمیدة بالسجن من یع مكرر 226الفصل یعاقب 
 234دوالر). 416ألف دینار تونسي (

 

 الجزائر
من قانون العقوبات كل شخص مدان بعمل جنسي مثلي بالسجن إلى فترة تصل  338المادة تعاقب 

 235دوالر). 18دینار جزائري ( 000,2عامین وبغرامة تصل إلى 
 

، یعاقب "كل من ارتكب فعال عالنیا مخال بالحیاء" بالسجن لفترة تتراوح بین 333المادة بموجب 
دوالر). ولكن "إذا كان الفعل   18- 4( دینار جزائري 2,000و 500شھرین وعامین وغرامة بین 

أشھر  6العلني... ارتكب ضدّ شخص من نفس الجنس"، فإن العقوبة تصبح السجن لمدة تتراوح بین 
 236دوالر). 90 - 9آالف دینار جزائري ( 10أعوام وغرامة بین ألف و 3و
 

 السعودیة
بالتوجھ الجنسي والھویة الجندریة. لكن ال یوجد في السعودیة قانون عقوبات وال قوانین مكتوبة تتعلق 

القضاة یستخدمون الشریعة اإلسالمیة لمعاقبة األشخاص الذین یُشتبھ في قیامھم بعالقات جنسیة مثلیة 
 أو أفعال "غیر أخالقیة" أخرى.

 
إن حصلت ھذه األفعال على اإلنترنت، یستخدم القضاة والمدعون أحكاما غامضة من قانون الجرائم 

النظام العام، أو القیم الدینیة، أو اآلداب " بـیمس یة الذي یُجّرم النشاط على اإلنترنت الذي اإللكترون
 3، أیّدت محكمة استئناف حكما بسجن رجل سعودي 2015العامة، أو حرمة الحیاة الخاصة". في 

 
  9(تم االطالع في  p%C3%A9nal__89-code/Code-http://www.legislation.tn/affichالجمھوریة التونسیة، المجلة الجزائیة،  233

 Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de). النسخة الفرنسیة:  2017نوفمبر/تشرین الثاني 
quelques dispositions du code pénal et leur rédaction, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201808   تم االطالع)

 ). 2018فبرایر/شباط  13في 
du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du -Loi n° 2005 46النسخة الفرنسیة:  234

code pénal et leur rédaction, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201808   فبرایر/شباط   13(تم االطالع في
2018 .( 

سنوات سجنا مع   3سنة، فإن عقوبة الراشد قد ترتفع إلى   18تنص أیضا على أنھ في حال كان أحد المشاركین قاصرا دون  338المادة  235
  18دینار جزائري. ال یوجد قانون یعاقب العالقات الجنسیة بین شخصین من جنسین مختلفین إن كان أحدھما دون   10,000غرامة قیمتھا 

)،  1966یونیو   8الموافق    1386صفر  18المؤرخ في   66-156سنة. قانون العقوبات (األمر رقم 
https://www.joradp.dz/trv/apenal.pdf . 

"مخلة بالحیاء"، بما یشمل الكتابات والرسوم والصور الفوتوغرافیة. ال تعلم ھیومن رایتس ووتش  مكرر تجّرم توزیع مواد  333المادة  236
 بأي حاالت تم فیھا توجیھ تھم ألشخاص بموجب ھذه المادة بسبب توزیع مواد تتعلق بالتوجھ الجنسي والھویة الجندریة.
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دوالر) بتھمة استخدام مواقع التواصل  26,667ألف لایر سعودي ( 100سنوات وغرامة قدرھا 
 237جتماعي "لممارسة الشذوذ". اعتمد الحكم في جزء منھ على نظام الجرائم اإللكترونیة.اال
 

 السودان
الذي تعّرفھ على أنھ كل من "أدخل  –من القانون الجنائي السوداني "اللواط"  148المادة تعاقب 

حشفتھ أو ما یعادلھا في دبر امرأة أو رجل آخر أو مّكن رجال آخر من إدخال حشفتھ أو ما یعادلھا في 
سنوات. تنطبق نفس العقوبة عند العْود للمرة الثانیة، أما العْود  5جلدة والسجن  100بالجلد  –دبره" 

 238مؤبد.للمرة الثالثة فعقوبتھ اإلعدام أو ال
 

، فإن "جریمة األفعال الفاحشة" أو "الممارسة الجنسیة [التي] ال تبلغ الزنى أو 151المادة بموجب 
 239جلدة، مع السجن لفترة ال تتجاوز سنة، أو غرامة غیر محددة. 40اللواط" عقوبتھا 

 
النوع  عنقد یمنع القانون السوداني أیضا حریة التعبیر عن مجتمع المیم، بما في ذلك التعبیر 

على أن "من یأتي في مكان عام فعال أو سلوكا فاضحا أو مخال  152المادة االجتماعي. تنص 
باآلداب العامة أو یتزیا بزي فاضح أو مخل باآلداب العامة یسبب مضایقة للشعور العام" عقوبتھ 

لعامة ھو الذي مرة أو غرامة أو كال العقوبتین. تحدد المادة أن الفعل المخالف لآلداب ا 40الجلد 
المادة یكون كذلك "في معیار الدین الذي یعتنقھ الفاعل أو عرف البلد الذي یقع فیھ الفعل". بموجب 

، فإن صنع وتصویر وحیازة وتداول "مواد مخلة باآلداب العامة" عقوبتھا السجن لمدة شھر أو 153
و دار عرض أو أي مكان جلدة مع غرامة. بینما عقوبة "من یدیر معرضا أو مسرحا أو ملھى أ 40

 240سنوات أو كال العقوبتین معا. 3جلدة أو السجن  60عام" تُعرض أو تقدم فیھ ھذه المواد فعقوبتھ 
 

 سوریا
كل "مجامعة على خالف الطبیعة"،  1949من قانون العقوبات السوري لسنة  520المادة تحظر 

جرائم "التعرض لآلداب العامة"  517المادة سنوات. كما تعاقب  3وعقوبتھا السجن لفترة تصل إلى 
 241سنوات. 3أشھر إلى  3في األماكن العامة بالسجن من 

 

 العراق
 ال یجّرم العراق العالقات الجنسیة المثلیة بین بالغین بالتراضي.

 
 

،  2015فبرایر/شباط  16لایر"، موقع سبق االلكتروني،   ألف  100سنوات وغرامة  3"استئناف الشرقیة تؤید الحكم بسجن شاذ  237
https://sabq.org/KEygde  2017نوفمبر/تشرین الثاني  26((تم االطالع في  .( 

 ). 2018فبرایر/شباط  13(تم االطالع في  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sd/sd004ar.pdfالقانون الجنائي،  238
 السابق.  239
 السابق.   240
 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243237)، 148/1949القانون الجنائي (الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  241
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من قانون العقوبات على أن من یأتي فعال "مخال بالحیاء" علنا یعاقب بالسجن لمدة  401الفقرة  تنص 
أشھر، وھو بند یُمكن استخدامھ الستھداف األقلیات الجنسیة، رغم أنھ لم یتم توثیق ھذا  6تصل إلى 

 242النوع من القضایا.
 

إضافة إلى ذلك، تقید بنود أخرى الحریات وتكوین الجمعیات والتجمع المتعلق بمسائل غیر شعبیة، ما 
نشر أي  210المادة من شأنھ التأثیر على الحقوقیین العاملین على حقوق مجتمع المیم. تحظر 

عبیر أو كل ت 404و 403المادتان معلومات أو أفكار من شأنھا "تكدیر األمن العام"، بینما تعاقب 
 403في احدى الحاالت، استخدمت النیابة العامة في إقلیم كردستان الفقرة  243منشور "مخل بالحیاء".

أشھر بسبب نشر مقال حول المشاكل الصحیة التي تؤثر على الرجال  6للحكم على طبیب بالسجن 
 244الذین لھم عالقات جنسیة مع رجال آخرین. نال عفوا في وقت الحق.

 

 عمان
جّرم ھذا القانون، ألول مرة،  2018.245جدیدا في ینایر/كانون الثاني  قانونا جزائیا عمان اعتمدت
عقوبة بالسجن تتراوح بین شھر وسنة  266المادة الھویة الجندریة غیر النمطیة. تفرض  عنالتعبیر 

دوالر) أو كال العقوبتین على "كل من تنكر في  780- 260لایر عماني (  300و 100وغرامة بین 
 زّي امرأة".

 
بینما كان قانون الجزاء السابق یعاقب العالقات الجنسیة المثلیة فقط في الحاالت التي یؤدي فیھا األمر 

من القانون الجدید تعاقب أي عالقة جنسیة بین رجلین  126المادة صارت  246إلى "فضیحة"،
مشابھة للصیاغة  262المادة سنوات. كما جاءت  3أشھر و 6بالتراضي بالسجن لفترة تتراوح بین 

سنوات  3أشھر و 6التي كانت معتمدة في القانون السابق، فھي تنص على السجن لمدة تتراوح بین 
 لزوج(ة) أو أحد األوصیاء.اإذا اشتكى  على كل سلوك جنسي مثلي،

 
"األفعال  268و  267، 265المواد "الفجور"، دون تعریفھ، بینما تحظر  256- 253المواد تُجّرم 

المخلة بالحیاء" ونشر أو توزیع أي "كتاب أو مطبوع أو رسوم أو صور... خادشة للحیاء أو مخلة 
 باآلداب العامة".

 
، 401، المادة 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  242

http://anhri.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D
8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-

111-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1969-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%82/  201مارس/آذار  19(تم االطالع في .( 
 . 404و 403، المواد السابق 243
244Frontieres, “Kurdish President Pardons Doctor who Was Jailed for Writing about Homosexuality,”  sSan Reporters 

December 8, 2008, https://rsf.org/en/news/kurdish-president-pardons-doctor-who-was-jailed-writing-about-homosexuality 
 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني  9طالع في (تم اال

 ). 2018مارس/آذار  2(تم االطالع في  pdf-http://data.qanoon.om/ar/rd/2018/2018.007، 2018قانون الجزاء العماني،  245
  9(تم االطالع في   pdf-https://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/ROPRULE.1بشأن قانون الجزاء،  7/74مرسوم سلطاني رقم  246

 ).  2017نوفمبر/تشرین الثاني 
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سنوات، بموجب  3أشھر و 6خارج إطار الزواج بالسجن لفترة تتراوح بین  اتعاقب عمان أیضا الزن
 من قانون الجزاء. 259المادة 

 
 48تصف "اللواط والسحاق" بـ "الجرائم الشائنة"، والمادة  33في قانون الجزاء السابق، كانت المادة 

دید إلى طرد األجانب ال یتطرق قانون الجزاء الج 247تنص على طرد األجنبي "إذا كان جرمھ شائنا".
 248على ھذه الجریمة.

 

 فلسطین
زال قانون االنتداب البریطاني  توجد قوانین عقوبات مختلفة في غزة والضفة الغربیة. في غزة، ما

منھ "كل من واقع شخصا آخر خالفا  )2(152المادة ساري المفعول. تجّرم  1936لسنة  74رقم 
 249سنوات. 10 حتىلنوامیس الطبیعة" بالسجن 

 
. ال یحظر ھذا 1951أما في الضفة الغربیة، فالقانون الساري ھو قانون العقوبات األردني لسنة 

 250القانون العالقات الجنسیة المثلیة.
 

 قطر
 5حتى یعاقب األفعال الجنسیة بخالف الطبیعة بالسجن  1971كان قانون العقوبات القطري لسنة 

من القانون الجدید،  296المادة . بموجب 2004لكن ھذا البند ألغي عند تعدیل القانون في  251سنوات.
كاب سنوات كل من "قاد أو حّرض أو أغرى بأي وسیلة ذكرا الرت 3یعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 

فعل اللواط أو الفجور" أو "حرض أو أغرى بأي وسیلة ذكرا أو أنثى إلتیان أفعال منافیة لآلداب أو 
لكن یبقى من غیر الواضح ما إذا كان ھذا القانون یحظر جمیع العالقات الجنسیة  252غیر مشروعة".

 المثلیة بین الرجال، وما إذا كانت المسؤولیة تقع على عاتق أحد الطرفین فقط.
 

 
 السابق.  247
  9(تم االطالع في   pdf-https://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/ROPRULE.1بشأن قانون الجزاء،  7/74مرسوم سلطاني رقم  248

 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني 
  9(تم االطالع في   =16325http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id، 1936لسنة  74قانون العقوبات رقم  249

 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني 
(تم االطالع في  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf)، 1960لسنة  16قانون العقوبات األردني (رقم  250
 ).  2018فبرایر/شباط  19
(تم  legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3036-http://www.gcc)، 1971لسنة  14قانون عقوبات قطر (رقم  251

 ). 2018فبرایر/شباط  19االطالع في 
بإصدار قانون العقوبات،   2004لسنة  11القانون رقم  252

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Anti-
trafficking/2.1%20Penal%20Code%2011%202004_AR.pdf  2018فبرایر/شباط  19(تم االطالع في .( 
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فإن كل عالقة جنسیة لشخص متزوج  253بموجب الشریعة، التي تنطبق على المسلمین فقط في قطر،
 254خارج إطار الزواج عقوبتھا الموت، بینما العالقات الجنسیة بین غیر المتزوجین عقوبتھا الجلد.

على حدّ علم ھیومن رایتس ووتش، لم تُستخدم ھذه البنود أبدا لمعاقبة السلوك الجنسي المثلي 
 بالتراضي.

 

 الكویت
ء الكویتي العالقات الجنسیة المثلیة بین الرجال بالسجن لفترة من قانون الجزا 193المادة تعاقب 

 255سنوات. 7أقصاھا 
 

من القانون. قبل ذلك، كان یوجد قانون عام  198المادة ، صّوت مجلس األمة على تعدیل 2007في 
بشأن اآلداب العامة ینّص على أن "كل من تشبھ بالجنس اآلخر بأي صورة من الصور" یُعاقب 

 256دوالر)، أو بإحدى العقوبتین. 3,322ة سنة وغرامة مالیة قدرھا ألف دینار كویتي (بالسجن لمد
 

 لبنان
من قانون العقوبات اللبناني "كل مجامعة على خالف الطبیعة" بالسجن لمدة تصل  534المادة تعاقب 

 257إلى سنة، وھو بند استخدم بشكل متكرر لمحاكمة أشخاص یُشتبھ فیھم بالمثلیة.
 

قضایا في السنوات العشر الماضیة بأنھ ال یمكن استخدام ھذه المادة  4حاكم قضت في لكّن الم
صیاغة  2007ذا النوع، تحدى قاض في ھفي أول قضیة من  258لمحاكمة الجنس المثلي بالتراضي.

 القانون في حدّ ذاتھا:
 

اإلنسان جزء من الطبیعة وأحد عناصرھا... ال أحد یستطیع القول إن أّي من 
سلوكاتھ مخالف للطبیعة حتى لو كان العمل إجرامیا أو مسیئا ألن ھذه ھي قوانین 

الطبیعة ببساطة. إذا أمطرت السماء أثناء الصیف أو جاء الطقس حارا في الشتاء أو 

 
 ) من قانون العقوبات. 1(1انظر المادة  253
254http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e757“Hadd,” Oxford Islamic Studies Online,   20 (تم االطالع في 

 ). 2018فبرایر/شباط 
بإصدار قانون الجزاء،    1960لسنة   16القانون رقم  255

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Kuwait/National%20Legal%20Framework/Rights%20and%20Obligations/
2.1%20Penal%20Law_AR.pdf 193، المادة  . 

 .  2012، ´یصطادوننا لمتعتھم´تش، . ھیومن رایتس وو198السابق، المادة  256
 . pdf-1-http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC.634454580357137050، 1943قانون العقوبات اللبناني،  257
سقطت: المثلیة الجنسیة لیست 'مخالفة للطبیعة'"،   534لالطالع على نقاش حول القضایا الثالث األولى، انظر لمى كرامة، "المادة  258

  12(تم االطالع في  http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1582&lang=ar، 2016یولیو/تموز  11مفكرة القانونیة، ال
فبرایر/شباط  2. غرایم رید، "لبنان یقترب أكثر من إلغاء تجریم السلوك المثلي"، 2017). صدر الحكم الرابع في 2018فبرایر/شباط 

2017 ،https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/02/299654 . 
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أعطتنا شجرة ثمارا غریبة، كل ھذه األشیاء متناسقة مع الطبیعة وھي جزء من 
 259قوانینھا.

 
لھا سوابق قانونیة، إال أن المفكرة القانونیة قالت إنھا تساعد على ضرب رغم أن ھذه األحكام لیس 

في النظام القضائي ولدى الرأي العام وقد تساعد على اتخاذ قرار بإلغائھا في نھایة  534المادة 
 260المطاف.

 

 لیبیا
قات یحظر قانون العقوبات اللیبي العالقات الجنسیة خارج إطار الزواج، ولذلك فھو یجّرم العال

: "كّل من واقع إنسانا برضاه یعاقب ھو وشریكھ بالسجن مدة )4( 407المادة الجنسیة المثلیة. بموجب 
على أن "كل من ھتك عرض إنسان برضاه   )4( 408المادة ال تزید عن خمس سنوات". كما تنص 

 261یعاقب ھو وشریكھ بالحبس"، دون تحدید المدة.
 

لمادة بنود یُمكن استخدامھا لتقیید التعبیر العلني لمجتمع المیم. فا یحتوي قانون العقوبات اللیبي على 
 50تعاقب "األفعال الفاضحة" في األماكن العامة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة أقصاھا  421

دوالر)، وھي نفس العقوبة التي تُفرض على "توزیع رسائل أو صور أو أشیاء  37دینارا لیبیا (
 262أخرى".

 

 مصر
" "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو لمكافحة الدعارة 10/1961القانون رقم من " 9المادة  تعاقب

سنوات وغرامة  3الدعارة" أو یؤجر أو یملك أو یدیر محالت لھذه الغایات بالسجن مدة تصل إلى 
من نفس القانون "اإلغراء  14المادة دوالر)، بینما تعاقب  17جنیھ مصري ( 300تصل إلى 
 ،المحاكم من تأویل ھذا القانونمنذ أواخر تسعینات القرن الماضي وّسعت السلطات و 263بالفجور".

 264فصار یشمل السلوك الجنسي المثلي بین الرجال.
 

 كما تُستخدم العدید من بنود قانون العقوبات لتجریم مجتمع المیم ومساندیھم، ومنھا:

 
259International Commission of Jurists (ICJ), Sexual Orientation, Gender Identity, and Justice: A Comparative Law Casebook  

(Geneva: ICJ, 2011), p. 43.   .(االقتباس بالعربیة ترجمة ھیومن رایتس ووتش للنص المرجعي باإلنغلیزیة) 
،  2016یولیو/تموز  11سقطت: المثلیة الجنسیة لیست 'مخالفة للطبیعة'"، المفكرة القانونیة،  534، "المادة لمى كرامة 260

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1582&lang=ar  2018برایر/شباط ف  12(تم االطالع في .( 
 pdf-Code-Penal-Libya-policies/documents/countries/01-https://srhr.org/abortion.1953، 1953قانون العقوبات اللیبي لسنة  261

 ). 2018فبرایر/شباط  13(تم االطالع في 
 السابق.   262
  25(تم االطالع في  rahimkhalil/posts/332141http://kenanaonline.com/users/ibلمكافحة الدعارة،  10/1961القانون رقم  263

 ). 2018ینایر/كانون الثاني  
 .  2004"، في زمن التعذیب"ھیومن رایتس ووتش،  264
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مواد، مثل الصور الفوتوغرافیة، "خادشة بیتاجر أو  التي تعاقب كل من ینشر 178المادة  •
  566آالف جنیھ مصري ( 10لمدة تصل سنتین مع غرامة قدرھا للحیاء العام" بالسجن 

Fدوالر).

265 
یحّرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال" "التي تعاقب كل من مكرر  269المادة  •

Fأشھر، وتُشدد العقوبة عند العْود. 3بالسجن لمدة ال تقل عن 

266 
"فعال فاضحا مخال بالحیاء" بالسجن لمدة تصل إلى  لناالتي تعاقب كل من فعل ع 278المادة  •

 267دوالر). 17جنیھ مصري ( 300سنة وغرامة ال تتجاوز 
 

 المغرب
من قانون العقوبات المغربي "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسھ"  489المادة تحظر 

 دوالر).  109سنوات وغرامة أقصاھا ألف درھم مغربي ( 3وتعاقبھا بالسجن لفترة تصل إلى 
 

من ارتكب 'إخالال بالحیاء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتین وغرامة أقصاھا  483المادة كما تعاقب 
 268دوالر).  54درھم (  500

 

 موریتانیا
من القانون الجنائي الموریتاني السلوك الجنسي المثلي لكال الجنسین. كل مسلم  308المادة تجّرم 

یعاقب نفس العمل بین مسلمتین راشدتین بالسجن  "ارتكب جریمة اللواط" یعاقب "بالرجم أمام المأل".
 269الر).دو 1,702إلى  142(ألف أوقیة  60و آالف 5سنوات وغرامة بین  3أشھر و 3بین 

 

 الیمن
الجنس الشرجي  264المادة یحظر قانون الجرائم والعقوبات الیمني العالقات الجنسیة المثلیة. تعاقب 

بمئة جلدة، مع إمكانیة السجن لمدة سنة إن كان المشاركون غیر متزوجین. وإن كانوا متزوجین، فإن 
تعاقب العالقات الجنسیة بین النساء  268المادة  أن المادة نفسھا تنص على الرجم حتى الموت. كما 

 سنوات. 3بالسجن لمدة تصل إلى 
 

 270أشھر. 6فاضح مخل بالحیاء" بالسجن لفترة تصل إلى كل "فعل  274و 273المادتان تعاقب 
 

 . 200السابق، ص  265
 ).2011-03- 22مكرر، (النص النھائي للمادة بتاریخ  269، المادة 1937-8-  5قانون العقوبات المصري، بتاریخ   266
 . 204السابق، ص  267
)،  1382جمادى الثانیة   28(  1962نوفمبر  26بتاریخ    413-59-1قانون العقوبات، الصادر بظھیر رقم  268

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=190564  2018فبرایر/شباط  19(تم االطالع في  .( 
المتضمن القانون الجنائي،   1983یولیو  9بتاریخ  83-162األمر القانوني رقم   269

http://www.justice.gov.mr/IMG/pdf/codepenalarabe.pdf  308-306)، المواد 2017دیسمبر/كانون األول  18(تم االطالع في  . 
https://www.yemen-بشأن الجرائم والعقوبات،  1994لسنة   12قرار جمھوري بالقانون رقم  270

nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424 . 



رطاخملا هجو يف ةأرجلا
ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ميملا عمتجم لاضن

hrw.org

ةيبرعلاب ةقطان لود نم ميملا عمتجم نم نينانفو ءاطشن رهظي قصلُم
تاهويديف ةعومجم يهو ،”كدحو تسل“ ةلسلس يف مهتكراشم ءانثأ
تايرحلل ةيبرعلا ةسسؤملا»و ”شتوو ستيار نمويه“ اهتجتنأ

.”ةاواسملاو
شتوو ستيار نمويه8102 ©

ةقطانلا لودلا يف (ميملا عمتجم) يعامتجالا عونلا تا/ولوحتمو يسنجلا هجوتلا تا/وجودزمو تا/نويلثملا أدب ،يعامتجالا مصولاو يموكحلا عمقلا مغر
ط نودجي ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ةيبرعلاب

ُ
ةرباع تاكبش نوؤشني ،تافلاحتلا نونبي ،مهصصق نووري اوحبصأ .مهسفنأ نع ريبعتلل اقُر

.ةيردنجلا ةيوهلاو يسنجلا هجوتلا ساسأ ىلع زييمتلا ةحفاكمل ةركتبُم بيلاسأ نومدختسيو ،ةيميلقإو ةينطو تاكرح نومظنُي ،دودحلل

،ابيرقت ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيبرعلاب ةقطانلا لودلا عيمج نم ءاطشن عم ةلباقم43 ىلإ"رطاخملا هجو يف ةأرجلا" ريرقت دنتسي
لسُيل

ّ
ةيوهلاو يلثملا يسنجلا كولسلا ميرجت ليقارعلا هذه نم .اههجاوت يتلا ةريبكلا ليقارعلا مغر ارييغت ثدحُت تتاب يتلا تاكرحلا ىلع ءوضلا ط

،تايعمجلا نيوكتو ريبعتلا ةيرح دييقت ،ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا لبق نم فنعلا ،ةلماعملا ءوسو يفسعتلا لاقتعالا ،ةيطمنلا ريغ ةيردنجلا
كرُي .يعامتجالا مصولاو ،ةرسألا ضفر

ّ
ءاطشنلا ةمالس نامض ،تاعومجملا ءانب يف تاطشانلاو ءاطشنلا اهدمتعي يتلا ةركتبملا بيلاسألا ىلع ريرقتلا ز

ىلإ ةوعدلاو ،تاموكحلا يف ءافلح ديدحت ،ماعلا معدلا بسك ،نونفلا ربعو مالعإلا لئاسو يف ريبعتلل تاءاضف ةحاتإ ،نييداعلا ميملا عمتجم ءاضعأو
.ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينوناقلا تايوتسملا ىلع رييغتلا
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