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ومن تقرر الثاين عرش مت حبث وكتابة هذا إالصدار  سیة املدعوم من ا ٔنغوس اكرول و لواكس  رهاب املثلیة اجل ل  من ق

ل ٕالغا. ندوز ومت ٕاصداره من ق ال إالشارة ٕاىل املؤل راموند م رش يف  ولیة خيلو هذا التقرر من حقوق الطبع وال ف والرابطة ا
س  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٕالغا. –لمثلیات واملثلیني ومزدو التو  

باس:  ة عند إالق سانیة وثنائيي إالشارة املقرت ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل لمثلیات واملثلیني ومزدو التو ولیة  الرابطة ا
س ندوز، ل.ر.،  – اجل ٔ. و م وٕالغا: اكرول،  سیة املدعوم من ا ه 2017 رهاب املثلیة اجل املي حول قوانني التو ان  ٔست  :

رتاف يس: التجرمي، امحلایة، و ر  اجل ٔ یف، ٕالغا،   ).2017(ج

ٔو يب سیقات ورد  لتزنیل بت رشیعات ٔ  يد یتوفر هذا التقرر  ٔربعة من ال سخ الرمقیة من خرائط ٕالغا ا ملثلیات اف. ال ملتعلقة 
يس واملثلیني ومزدو ه اجل ة. التو لطبا ة  ا  يف العامل م

ورش ُ  سیة املدعوم من ا لغة   مع اخلرائط املرافقة تقرر رهاب املثلیة اجل اح يف ا لكزيیة وإالسبانیة والعربیة كام س لغة إال
ة   والفرسیة والروسیة.الصی
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ري الهویة  يس ومغا ه اجل ٔمانة العامة لرابطة املثلیني واملثلیات ومزدو التو توطئة ا
س العاملیة  سانیة وثنائيي اجل  ٕالغا -اجل

دي ی و و هیلني  ش ا  روث 

 

سیة رهاب املثلیةمن تقرر  -الثاين عرش -عند مراجعة هذا إالصدار و  اجل ٔذهان املقو العربیة اليت املدعوم من ا ادر ٕاىل ا قدم هذا "املعرفة حبد ذاهتا قوة". یُ  ف بعدامجلیع  اهاتی
دة ٔمم املت متع املدين واحلكومات و واكالت ا ظامت ا سان وم لمدافعني عن حقوق إال دة واملوثوقة  ت املف لفاء يف  التقرر حصی من البیا الم و والواكالت إالقلميیة و وسائل إال

دا ومساواة.  ٔكرث  ل جممتع  ٔ تٕان الغایة من النضال من  قة ومصادر موثوقة. هو جتمیع هذه البیا  تقدمي تفاصیل دق

متعي ح مع العمل احلقويق والتوعوي ودمع التغیري ا دام هذه املعلومات  ت، ميكن است لعدید من الغا ا  دا دة ميكن است ٔخرى. كام ميكن ٔداة وا يس مع قضا  ه اجل ث یتقاطع التو
دام املعلومات املتعلقة خبروقات حقوق  رسیع اجلهود لمؤسسات است ٔحناء العامل ل س يف شىت  حرري اجل يس وم ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش ها ا سان اليت یوا إال

لقوانیني ورش التوعیة املنا لمحتوى الفعيل  قة  الم واحللفاء ٕاجياد مراجع دق ستطیع وسائل إال اكت.  هت ة ٕاىل ٕاهناء هذه   ٕالیه هذه املعلومات.سبة ملا تقود الرام

ام  ٔول  ذ ٕاطالق إالصدار ا سیة رهاب املثلیةٔصبح تقرر  2006م و  اجل ع مواد القانون والتقدم احلاصل يف جمال حقوق املدعوم من ا د فرید یت ًا يف حمتواه. مكس راًء وتنو ٔكرث 

ىل املستوى العاملي و  سان  ٔقلمييإال يسویوفر رؤى (ومصادر وافرة) ع ا ه اجل ٔفراد املثلیني واملثلیات ومزدو التو ربها ا ٔخ اشها و عیة اليت  ٔوضاع إالج س ن ا حرري اجل  وم
 الل السنة الفائتة.

ىل مف اه اكن مسلطًا  ان. ولهذا فٕان إالن لب االت املتعلقة  ات يف اهمي االٕ يف هذا إالصدار، یعزز ٕاطار حامیة جممتعاتنا املقاالت القصرية وإالد ٕالضافة ٕاىل العق ضطهاد و رضورة الفرار 
سمى  عت ما ان اليت م دیدة حول الب ة  يس كام مت ٕاضافة ف ه اجل لتو ة املتعلقة  ري احلكوم شاء وسجیل املنظامت  ه ٕا ات التحویلیة"و لمجمتع املدين "لعال . كام شهد هتدیدات 

ا  ا نف ٕ ادة  ان املعروفة  رتام حقيف بعض الب ميقراطیة وحىت مفاهمي ا سط قمينا ا ٔ ٔوقات اليت تتعرض فهيا  ٔكرث انغالقاً. يف ا دة قوانني ورشیعات يف جممتعات  د  سان واع وق إال
ي جيب النض ىل الصعید الشامل وا سان  شهد لك یوم التقدم احلاصل يف حركة حقوق إال هتدید فٕاننا  دتنا وسیادة القانون ٕاىل ا سمترار.وو ٔ وحامیته   ال من 

تلفة (ٕالغاء جترمي) والقوانني اليت حت  سیة ا ولنا اجل لتعبري عن م ا  دد القوانني اليت حتمي حقوق دة يف  ٔو ت اليت تعرتف بنا شهدت السنوات املاضیة ز مینا من العنف والكراهیة 
ري رسد ٔمهیة توفر معلومات  مي  ب ال ميكن املبالغة بتق ة لعالقات. ولهذا الس اص حبا امة اكليت یؤمهنا ٔش شلك هكذا حملة مقارنة  ه جممتعاتنا. كام  ٔوضاع اليت توا ة تطور ا یف یة عن 

سیة املدعومتقرر  و رهاب املثلیة اجل ٔو التضحیة هب من ا كران احلقوق ویف یمت مقایضة بعض احلقوق  ٔو  ول ویف یمت صون  ة ا سان نظرة شام عن بق ا لمدافعني عن حقوق إال
ٔصبحت هذه القضا معارك فكریة يف الفضاء السیايس.  ویف 

ه ومزدو واملثلیات املثلیني رابطةٕالضافة ٕاىل هذا التقرر قامت  يس التو ري اجل سانیة الهویة ومغا س وثنائيي اجل :  - العاملیة اجل دد من القضا ٔخرى حول  ٔحباث  رش  تقرر ٕالغا ب
رة  ان ٕالغااخلارطة القانونیة ملغا سانیة، واست س -الهویة اجل سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش ریوي حول املواقف العاملیة حول ا

شورات وتقر لتعاون مع لوغو،  دة املتعددة. هذه امل ٔمم املت ٔلیات ا سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل دًا من التعلیقات حول قضا التو دة  ة مف سیر ومجمو املدعوم  ةرهاب املثلیة اجل
و اص ا من ا ٔش ل ا ارب املعاشة من ق مة وموثوقة من املعلومات اليت توصف احلقائق والت ة  سانیة شلك مجمو ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ملثلیني واملثلیات ومزدو التو

ة واحللفاء حول العامل. ري احلكوم شطاء واملنظامت  ٔیدي ال س يف   وثنائيي اجل

دي العادات واملامرسات  سمتر يف ظمل جممتعااملعرفة حبد ذاهتا قوة. هناك حمكة يف هذه العبارة. ويف هذه احلا قوة لت ا ما سیجعل هذا  تنا. ٕاناليت  دا ة الست ا قوة املعلومات والش
لجمیع. ٔفضل   العامل ماكن 

 

لك من سامه يف هذا التقرر:  الشكر اجلزیل 

نغ ٔ ندوسو املؤلفان،   س اكرول و لواكس رامون م

 واملسامهون الكرث يف هذا إالصدار

ه ومزدو واملثلیات املثلیني رابطة طامق يس التو ري اجل سانیة الهویة ومغا س وثنائيي اجل  ٕالغا، املرتمجون، املصمم وصانع اخلرائط - العاملیة اجل



 توطئة املؤلفني
سان يف  شاري يف حقوق إال حث اس راسات العلیا يف القانون، مؤلف و نغوس اكرول، ماجستري ا سانیة، یعمتد من ٔ يس والهویة اجل ه اجل قضا التو

. رالندا مقرًا   ٕا

يل. شط م سان و سان، حمارض يف حقوق إال ين يف جمال حقوق إال ت ٔرج ندوس حقويق   لواكس رامون م

 

وٕان الغایة اجلوهریة من ٕاصدار ٕالغا لتقرر  سیة املدعوم من ا د. شلك سنوي يه مجع امل رهاب املثلیة اجل يس حول العامل يف ماكن وا ه اجل لتو علومات عن القوانني املتعلقة 
ٔعضاء ه ومزدو واملثلیات املثلیني رابطة ٕالضافة ٕاىل  يس التو ري اجل سانیة الهویة ومغا س وثنائيي اجل ددمه  - العاملیة اجل يس  1300ٕالغا البالغ  ه اجل ظمة معنیة بقضا التو م

ني وا لباح قة واملعمتدة  ق سیة مت تصممي هذا التقرر لیقدم هیلك من املصادر واملراجع ا سانیة والصفات اجل سان والهیئات واملنظامت واملعاهد والهویة والتعابري اجل ملدافعني عن حقوق إال
 واحللفاء. 

ىل إالصدارات السابقة یقدم  ٔمحر) عو بناًء  لون ا دام الروابط الفعا (يف ا يس فهيا. مت است ه اجل لتو لك دو والقوانني املتعلقة  ٔوسع  ٔمشل و ضًا عن احلوايش هذا إالصدار تغطیة 
ٔولیة والثانویة. رتبط إالصدار الرمقي من هذا التقرر هبیلك واسع من املصادر ا ث   ح

ت املزتایدة حتت ثال ات مت تنظمي البیا سیة ببطء ولكن ب اقص القوانني اليت جترم تعابري وترصفاتنا اجل رتاف. ت شل  -التجرمي  -ث عناون: التجرمي، امحلایة،  ث اكنت بلزي و س ح
ام  ول ٕاللغاء هذه القوانني يف  متیزي والعنف 2016ٔخر ا رشیعات اليت حتمینا من ا ٔخرى توسعت وازدادت القوانني وال ة  ح بري يف السنوات القلی املاضیة.  -امحلایة  -. من  شلك 

.  - رتاف -كام ازدادت القوانني اليت تعرتف  ائ القات و ة ٕاىل  اكئنات حبا  بنا 

ٔمحر ٕاىل دة من ا ارطة ٕالغا الوا ر ٕالضافة ٕاىل  ٔنفة ا فص عن العناون  يس يف العامل مت ٕادراج ثالث خرائط م ه اجل لتو ٔخرض واليت تصف الوضع القانوين املتعلق  التجرمي،  - ا
رتاف  ٔكرث معقاً ودقًة  -امحلایة،  لسامح لقراءة  دة. مت تصممي هذه اخلرائط  ة وا ٔكرث دقة بلم لقارئ استخراج معلومات  ح  ول حول العامل. وشلك واليت ت ة القانونیة يف ا لب

قلیات اجل  ٔ عیة ل ج ٔوضاع القانونیة و ىل ا ركز  ٔفاق العاملیة واليت  سیة يف لك قارة مع رسوم بیانیة تظهر الوضع املقارن يف مشابه، املقاالت امخلس اليت ختتمت هذا التقرر يف قسم ا
 هذه املناطق.

 

ايم التطورات القانونیة يف  2016/2017 

رشیعات" و " امة حول ال ٔقسام "نظرة  ة يف الرسوم البیانیة حتت  ات املدر ىل معلومات حمدثة شلك واسع حول الف وات البحث اكن مبقدور احلفاظ  الل ق رمة" من  ول ا ا
ملثلیات  ة واملنظامت املعنیة  ري احلكوم ٔفراد واملنظامت  ید مع ا ٔ لت بیة  س واملصادر املؤسساتیة مبا يف ذ املك سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل واملثلیني ومزدو التو

ة. والصحف اجلرائد  احلكوم

ٔن مرص واليت ت ىل الرمغ من  ٔنه  ًال وحضنا  لیة. م ٔكرث فا يس شلك  ه اجل لتو دائیة جتاه املثلیني عد و ولهذا حنن يف حبث مسمتر لتصنیف القوانني ذات الص  ات  ٔكرث الب د من  ا
ول) سیة املثلیة وفهيا سن رشد (سن ق س ال جترم العالقات اجل سانیة وثنايئ اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل الل  واملثلیات ومزدو التو ح التغیري من  ستطیع تقيس ر ساوي.  م

الت القادمة من القراء واملشاركني وحنن لهذا  ات ونقض املعلومات املقدمة.املد ملشاراكت والتصحی رحب  ب   الس

ر/مایو  ٔ ن اخلاصة يف 2017ٔعتبارًا من  ٔما يس املثيل الرضايئ بني البالغني يف ا شاط اجل ىل ال ت مفروضة  ٕالضافة ٕاىل  122( دو 124، ال وجود لعقو دة  ٔمم املت ٔعضاء يف ا دو 
ٔخرى. وسوفوو یوان  ول، يف معظم احلاالت عن طریق الربط مع النصوص القانونیة ومصادر  ا ). سعینا يف هذا إالصدار ٕاىل توفري بعض املعلومات عن هذه ا ٔدرج  108هذه السنة 

ساوي و  ول) م ًا (مبن فهيم مرص) فهيا سن رشد (سن ق ول(سن  رشد دو فهيا سن 16ب ر  )ق ساوي: مت ذ ول(سن  سن الرشدري م ان.جب )الق الت الب  انب مد

ٔنه يف  -حتت عنوان التجرمي  دو 72مت تصنیف  ٔرش  ٔمر الواقع. كام  شدة حبمك ا سیة املثلیة حمظورة  ث العالقات اجل ول 45مت ٕادراج مرص ح ا،  24( من ت ا ٔفریق يف  13يف 
ة،  6ٔسیا،  ٔمرك د سواء. 2يف القارة ا ىل  ساء  ال وال ىل الر انوسیا) یمت تطبیق القانون  ٔوق  يف 

ام  ٕان توثیق الل  ث شهد  ٔمر معقد بعض اليشء ح دام  ٔن  2016عقوبة إال دث  ٔخرى تت ن  ٔما الم و دام. يف الواقع فقط  "تطبق"دو  13تقارر يف إال  سیاداتٔربع عقوبة إال
ام  دام يف  ن ب  2017تطبق عقوبة إال ل ٕاقل دام من ق دام حتت قوانني الرشیعة. كام یمت تطبیق إال ٔخریني تطبق عقوبة إال ةيف دولتني  ري حكوم ٔخریني. ولهذا  ات  يف دولتني 

ىل تطبیقها موجودة يف  ٔن دالئل  ٔو  ة"  دام "مسمو ٔن عقوبة إال دام مدول 8من املعقول القول  ٔن تطبیق عقوبة إال دة . ومع  ستان وإالمارات العربیة املت ٔفغا ستان و ًا يف  ازال ممك
شري ٕاىل تطبیقها يف ت ا ت  ٔي بیا س هناك  ت اخلاصة هبا ول ٔقل شدة يف قوانني العقو ت  ول عقو سیة املثلیة الرضائیة بني وقطر وموریتانیا، متت هذه ا فعال اجل ٔ ول ل

الٕ  ن اخلاصة.  ٔما دام مل تطبق بعدضافة ٕاىل هذا، مل تُ البالغني يف ا ت ولهذا فٕان عقوبة إال ي دار السالم قانون العقو رو  .فعل سلطة 



الق" و "الرتوجي" يف  ٔ س دو 19سهتدف قوانني "ا رة الهویة اجل شط الرتوجي العلين والتعابري املثلیة وتعابري مغا ٔوسط (وتزنانیا) شلك  ا والرشق ا زاید يف شامل ٕافریق انیة. مع 
ٔكرث رشًا.  ٔحضى تطور هذه القوانني  ن من العامل  ٔما زة الرمقیة يف هذه ا ٔ دام ا  است

يس: ح ه اجل لتو ة املعنیة  ري احلكوم سجیل املنظامت  ٔو  س  ٔس ٔو ت ل  شك ه  ل اليت توا دید لبحث واقع العراق ضافة تصنیف  ٕ مل:  دو 25 ث رصدمقنا  هنا يف م 11يف ا
ا،  ام  13ٕافریق . تعمل قوانني  ٔورو دة يف  ٔسیا، ووا ىل مستوى  2017يف  ه  ىل طرح قضا متع املدين وقدرته  ىل احلد من مشاركة ا ا يف  الرٔييف الصني  العام لیمت ٕادرا

ذة.   السیاسات املت

ان مت حتدید قامئ ة اليت نقوم هبا بتصنیف الب ف لك سع (يف معرض مراجعتنا  ان ال لب ساتري  ٔخرى مهبمة يف نصوصها 9ة ا ات  ٔو ٕاىل مصطل يس  ه اجل شري فعلیًال ٕاىل التو ) اليت 
ستوریة. كام متت د نوع من امحلایة ا ث یتوا ٔخرى ح ة ا متیزي يف القانونیة ومع ذ مقنا بزتوید القارئ ببعض النقاشات حول املصادر املتنو ىل  قوانني امحلایة ضد ا امً  التوظیف وقعُا 

رسد  زدهار يف العمل. مقنا  ىل  ٔیضًا القدرة  ل مستقل ولكن توفر  سمح فقط بتوفر د ن حتمهيم ت القوانني واليت ال  یوان) تؤمن هكذا  دو 72ٔولئك ا وسوفو و  (مبن فهيم 
 حامیة.

 

ٔتیحت ا  الفرصة ويف هذا العام،  ٔدرج لتعمق يف التصنیف العام ('املتنوع'):  اهضة التمنر  دو 63لمؤلفني  متیزي (كقانون م ٔو مواد قانونیة حمددة ضد ا يف  2017متت قوانني شام 
لتفصیل يف إالصدارات القادمة م دة تصنیفات فرعیة واليت من املمكن ٕاضافهتا  ىل  ن). حيتوي هذا التصنیف الواسع  م و امحلایة القانونیة من العنف الیا حظر التربع  ن هذا التقرر 

ٔما ف خيص جرامئ ال سانیة يف املدارس.  ٔو الهویة اجل يس  ه اجل ىل التو ٔرسي بني الرشاكء املثلیني وامحلایة ضد التمنر القامئ  ىل العنف مت ٕادراج ا دو حتت  43كراهیة والتحریض 
ات التحویلیة"  39یة و امحلایة ضد جرامئ الكراه  سمى "العال ىل ما  ول اليت تفرض حظرًا  دید ل ىل الكراهیة. مت ٕاضافة تصنیف  ويه ممارسات ضارة  -حتت امحلایة ضد التحریض 

ة  ی ملامرسات ا رتبط  ول يف السنوات القادمة. ) دول3ثالث (مت ٕادراج  -البا ما  زداد هذه ا ٔن   ولكن من املتوقع 

 

الیا هنا ام  دو 23ك  ذ بدایة  زي التنف ل  ٔن قوانني الزواج املثيل ستد حتت تصنیف الزواج يف  واملكسیك الربازیل. مت ٕادراج لك من 2017يف العامل تعرتف وتوفر الزواج املثيل. كام 
ٔما ما یتعل ان.  ل الب ات القانونیة دا ٔخرى الزواج يف معظم القطا ٔو ب ن ميكن بطریقة قانونیة  ٔنه يف  الب رشیعات اليت حتمي العالقات مت ٕادراج هذا إالصدار وذ  ل . دو 28ق 

ٔن  یوان يف هذا إالصدار  شون يف م 80مت ٕادراج  دثت لك من % من الساكن یع ح هذه العالقات. كام است منسااطق ت ٔجزاء من  فلنداو  ا ايم  اسرتالیاو ين املشرتك يف  قوانني الت
ٔن  2017و  2016 د  سمح  دو 26كام و ين الوا الثاين ومل یمت ٕادراج  دو 27توفر هكذا قوانني.   دة بت ٔمم املت ىل مستوى ىل الرمغ من التطورا ٕایطالیأعضاء يف ا رية  ت الك

ة.  احملامك املناطق

 

 هذا االٕصدار

ورة. ولهذه الغایة مت ٕاضافة لك دو واليت تندرج حتت التصنیفات املذ ىل تقدمي مصادر النصوص القانونیة  ٔو تصف القوانني  مت الرتكزي يف هذا إالصدار  مالحظات قصرية تناقش 
ة كفل بدر ٔن  هنج  ح لنا هذا ا سمح ومضموهنا. ی ٔنه  ان اليت تطبق هذه القوانني. كام  انب الب ه، ٕاىل  ٔو یعانون مبوج د فهيا معظم الساكن من القانون  ستف ول اليت  د ا لنا  ٔكرب 

اءات  ست راز  ىل -ٕ ة يه قسم النظرة العامة  ىل هذا النحو، والن ٔحاكم.  ل املثال، ببعض ا ىل س ٔجزاء من ب ما،  سمح  ث  ناول الید.ح رشیعات يف م   ال

ة يف قسم التجرمي يف هذا التقرر. ف ٕاذا اكنت النصوص القانونی ان املدر لب د سواء كام هو احلال يف ٕاصدار العام الفائت مت ٕاضافة رموز  ىل  ث  ور وإال ٔو ا ور فقط  ة تعاقب ا
 ٕ ٔمر  يس املثيل. یمت إالشارة ٕاىل هذا ا شاء اجل .ىل ال  دراج رمز قرب النص املرتبط لك ب

ال وجود  سان  ةوطنی مؤسسةويف  يس مضن نطاق معلهت حلقوق إال ه اجل ال  اتضمن التو ٔو محراء يف  ال وجوده  الت لك ب (نقطة خرضاء يف  رمز يف مد یمت إالشارة ٕاىل ذ 
ٔشاكل تٔن  لمؤسسةدمه). ميكن  دة  ذ  سان -ٔ ٔخل. كام ميكن لهكذا جلنة وطنیة حلقوق إال فاع العام ،  ب ل ٔمني املظامل، مك ب  لعب  مؤسسة، سلطات مسؤو عن املساواة، مك

ام تلعب هذه  ول ولكن شلك  لمعایري يف ا هیئة  ٔثري خمتلف  الك ت فاوت وٕام متع املدين واملؤسسة السیاسیة احمللیة و  املؤسساتدور م لتواصل بني ا جسور  امً  املنظامت دورًا 
البا ما  ٔلیات احمللیة والعاملیة و ٔثري يف معلیة التغیري القانونیة. اكون لهاحللیفة وا  ت

ري  ٔ ٔصفاد  -الرمز ا الل السنوات الثالث املاضی -ا ول حتت تصنیف التجرمي  ىل حصول ٕاعتقاالت يف ا ت  شري ٕاىل دالئل وٕاثبا ٔحباثنا  ٔن  ٔمر شري عند وجوده ٕاىل  ي ة. ا ا
البًا ما ت ي یثريه وجود هكذا قوانني.  لتايل إالشارة ٕاىل العامل ا سیة و ٔقلیات اجل لقانون لرتهیب ومقع ا ٔو شري ٕاىل تطبیق فعال  ىل رشوة  لحصول  ل الرشطة  مت إالعتقاالت من ق

ٔعتقاالت ٕاىل مالحقات قض س شلك قرصي والتقود هذه ا ىل ممارسة اجل ٔفراد  ار ا لعدید من احلاالت اليت مل یمت توثیقها واليت مل تصل ٕاىل ائیة. ٕالج ٔن هناك رسد  یدرك املؤلفان 
ناول حبهثم.  م



لواط". "، "ا س الرش لطبیعة"، "اجل دمة ("فعل خمالف  ات الفعلیة املست ٔرش ٕاىل املصطل لیه القانون  ٔكرث سهو ملا یعاقب  ري تقلیدیة" ٔ ولفهم  الق") . "الرتوجي لقمي  ٔ و "ا
ول اليت تطبق هذه النصوص.  الت بعض ا ٔخل) يف مد ٔفعال الفاحضة،  ت جبانب النص القانوين يف قسم التجرمي. كام مت ٕاضافة نصوص اجلنح (ا هناك خریطة خمصصة لعرض البیا

لتجرمي.  املتعلقة 

ٔمم امل  ة اليت تقوم هبا ا ف ىل الك ركزي مزتاید يف قسم التجرمي  تلف هناك  لیاهتا ا رب  دة  وري الشامل  –ت ستعراض ا ه  -هیئات املعاهدات و ول حول قضا التو حبث ا
يس ويف السنوات القلی  زوید یتقاطع املاضیة حول قضا ال اجل س. مت  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ملثلیات واملثلیني ومزدو التو ري من ة املتعلقة  لك التقرر 

ٔمحر. لون ا هيا  ة) ومت إالشارة ٕا الم ر ٕا ظامت، تقا ة، م ري حكوم ظامت   الروابط ملصارد قانویة (م

 املسامهون

ول شهد لمؤلفني يف ر البحث يف حمتوى هذا التقرر. بغض النظر عن التقدم احلاصل يف ا ٔمهیة  ٔمور  ٔكرث ا مة ال اكنت قضیة امحلایة من  ت  ل السنوات القلی املاضیة حتد
ٔیضًا تقلصُا  ان  ٔح سان ويف بعض ا هتدیدات ضد املدافعني عن حقوق إال دة ا ىل املستویني الوطين والعاملي وز سان  متع املدين.ملبادئ حقوق إال  يف فضاء ا

دة،  ٔمم املت كؤندریه دو بلزييف ضوء ما سبق قام فریق ٕالغا املسؤول عن ا ا كريشا شی رادو موسكورا،  دة املستقل حول  ز، د اكرولني  ٔمم املت ري ا ابة مقال عن دور خ ك
ام  وري الشامل يف  ستعراض ا ٔلیات  ىل صعید  سانیة والتطورات  يس والهویة اجل ه اجل ٔصل 2016قضا التو شاط احلاصل يف سبع هیئات من   و مراجعة شام حول توسع ال

يس. ه اجل  عرشة هیئات معاهدات حول موضوع التو

ابة قسم "املنظور العاملي". قام لك من  ك ٔحناء العامل  اب من خمتلف  ة من الك غواهذه السنة قامت مجمو ب ٔولوس و مونیاك  روز املثلیني واملثلیات ومزدو  ٔنثوين  مبعاجلة قضیة 
سانیة و  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل يسالتو ه اجل سان يف جمال التو ٔزق املدافعني عن حقوق إال ة وم دة الثقة والتنظمي من  ة: ز ن يف القارة إالفریق س ذو احلد والهویة  ثنائيي اجل

ٔو الفرار.  ىل الصمت  ربن  ٔفراد ا سانیة وا  اجل

 ٔ يس يف القارة ا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش ة قام لك ٔما عن وضع ا ور مادریغل بورلوزو من فاين غومزي لوغو،مرك ك ام  ف بتقدمي رؤى حول التقدم احلاصل يف 
ال التعل 2016 ث مت رصد بعض التقدم إالجيايب مب سان ح ة حلقوق إال ٔمرك ول ا ة وحممكة ا ٔمرك ول ا ظمة ا ٔقلميي يف م ٔنواع امحلایة ىل املستوى ا الل مي والعالقات وبعض 

يس ومغا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش د العنف ضد ا ٔشار املقال ٕاىل ٕازد ىل الرمغ من التقدم احلاصل  دة املوارد هذه الفرتة.  سانیة ویف یمت ز ري الهویة اجل
اء من امحلایة يف  يس الست ه اجل  السیاسات والقوانني.املثلیات واملثلیني ومزدو التو

الت القمية لعدد من املراسلني:  ٔسیا مبشاركة املد وب رشق  ٔلیق قسم رشق وج الس ساندرز بت ٔستاذ دو اوايت، كام قام ا ا، یويل روست لی نغة لیو، دانی  شونغ، م ني  ٔرافني،   ٓ
ا، بني زو.   ماش ٔزووسا  هنيي ریو،  ام سیة السیايس واملؤسسايت تصف مشاراكهتم املناطق اليت جيري فهيا حوارات  اقض مع رهاب املثلیة اجل ي ی متیزي وا لیا حول امحلایة ضد ا

ٔرض الواقع من  ىل  نا معلومات من  شاتريجواملزتاید. تلق نيت  است ،مرا موكري، وجوجيا ٔم غوبتا، ورشويت  ا، وشوهیين س س دیتا سا یتان، و نیف اك  ٔسیا  نی وب  طقة ج يف م
ان يف وال شاط قوي يف هذه الب ٔیضًا  شري ٕاىل املواقف الرتاجعیة ف خيص التجرمي و دم الكشف عن 2016يت  ٔوسط  اطر طلب مؤلفو قسم الرشق ا ىل مدى ا . ولعل ما یدل 

يس. هم اجل ب تو س اص  ٔش اطر اليت یتعرض لها العدید من ا ي یصف مستوى ا ٔمر ا هتم، ا  هو

ام -لغازود فریق إ  الل  ٔورو  امة عن التطورات احلاص يف  ام  2016ٔورو نظرة  ٔوائل  ٔجروها ل  من، اسمتدت هذه املعلومات 2017و ٔحباث اليت  ابة ا تقرر النظرة العامة ك
ها املثلیني واملثلیات ومزود ىل حقائق التقاطعات اليت یوا الل  السنوي اخلاص هبم و مؤرش قوس قزح. ركز الفریق  س  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل التو

ملثلیني رشیعات املتعلقة  قة تباطئ وترية ال اب ٕاىل حق ٔشار الك ه الشعبویة السیاسیة املزتایدة يف املنطقة.  لجوء ويف و يس، ویف جيب ظروف طلب ا ه اجل  واملثلیات ومزدو التو
 ت املراحب القانونیة. ٔن یمت نقل الرتكزي ٕاىل تطبیق

انوسیا، شارك  ٔوق يس يف  ه اجل لمثلني واملثلیات ومزدو التو ة القانونیة  ٔهوخبصوص الب الل السنة املنرصمة، وخصوصُا مباخيص  راميوند رواك، وهیرني  لتطورات احلاص  هتام  رؤ
سیة املثلیة يف وقت ق ٔفعال اجل ٔنه الیتوقع ٕالغاء القوانني اليت جترم ا ة. مع  عیة، والثقاف صادیة، وإالج متیزي وامحلایة إالق عوة احمللیة والوطنیة ا سك يف ا دة ال ریب، من املالحظ ز

 .ً  سنو

ري  لمشاركني يف هذا أ ابة هذا التقرر، وشكر اخلاص  ٕالضافة ٕاىل شكر اجلزیل لرشحية املراسلني الواسعة اليت تواصلنا معها لك رمه سابقًا، یود املؤلفان شكر ًا،  ن مت ذ ٕالصدار ا
امً يف ٕانتاج هذا إالصدار: ریناتو سبداين، نتالیا ف  ن لعبوا دورًا  ٔفراد ا حث مستقل يف العلوم دد من ا مر( س  س من ٕالغا، ما س ٔندریه دي بل لیتا و  شكوفا، دانیال  لی

م ش شیك، و جورج روبو سو، يت غوب، دان ا ریك غیتاري، فایث  سرتهویزنن وانیكه مريوتري، ا شویل ا اعیة)، مار فون اكینل،  و سانیاغو رامایو. نود التعبري عن شكر  إالج
بري واليت تتضمن تقرر لمصاد لهيا شلك  ٔوت ر اليت اعمتد  نغ  ك رست، املصادر الرمقیة س ل-ٔركملركز اكالیدوسكوب  شو اریة  ،انرت ٔخ غ  –املصادر ا رس ولن  76ٕا راميز (

ك  وري الشامل، مركز حتلیل السیاسات العاملیة، سیف ستعراض ا ت معلومات  دة بیا وارت)، قا ٔستاذ س ٔخرن. نود شكر ا ش، و س وو ور، و هیومان رای فریدوم مون
الل السنني املاضیة. دهتام القمية  ىل مسا س سنرت، الیدن)  جيك (غروت س وا دة)، و ك ینغز، اململكة املت متوت (لكیة   رورت وی



ٔنويك  ة هذا إالصدار و ٕادواردو  ه راموس لتصممي وطبا ه شكر اخلاص لری دادها النص نو شاردسون مكر ٕال ه يف تصممي خرائط هذا إالصدار. نعرب عن شكر ٕالفا ری ىل دق
ة، إالسبانیة، الفرسیة، العربیة. لغات الروسیة، الصی لرتمجة ٕاىل ا  اخلاص 

لغة إالسبانیة (مار الورا  رمجة هذا النص ٕاىل ا اتقهم  ىل  ذوا  ٔ ن  فراد ا ٔ ناننا ل ٔم لغة العربیة، نغرب عن  لغة الفرسیة (ٕاميانویل الوراري)، وا ندوس)، وا سبزيیال و لواكس رامون م
ر  كو، یو تونغ سون،  ش ا مريی ٔیضًا لكسی غ و غونغ یو). الشكر اجلزیل  ة (هو ب لغة الصی نا)، وا رسك لغة الروسیة (ٕاینا ا ن وا و  ٔیلزي م شاو، و  وس، رويب یونغ یوك  ال ف س

 ٕالسهاماهتم يف معلیة الرتمجة.

ٔصيل ا ندوس، املسمتد من التقرر ا ٔنغوس اكرول، ولواكس رامون م ل  ل دانیل مت العمل والبحث ٕالمتام إالصدار الثاين عرش من هذا التقرر من ق ي مت كتابته وجتمیعه من ق
ام  ام 2010ٕاىل  2006اوتوسون من  ويل ایتابورايه يف  روس جوز، ولواكس  ٔیدي  ل  ام 2011، ومن ق ويل ایتابورايه يف  ويل ایتابورايه و 2012، ولواكس  ، ولواكس 

ايم  زو يف  نغشو  ام 2014و  2013ج ويل ایتابورايه يف  ٔنغوس اكرول ولواكس  ام 2015، و ٔنغوس اكرول يف   .2016، و

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیة رهاب املثلیة و  اجل ر/ –املدعوم من ا  2017مایو ٔ



ام  دة يف  ٔمم املت سیة ورش التقاطعیة يف ا سانیة، والتعابري والصفات اجل يس، والهویة اجل ه اجل ىل التو تعزز امحلایة القامئة 
2016 

ا  شی رادو موسكورا،  كؤندریه دو بلزيز، د اكرولني   كريشا

ٔجزاء خمتلفة سیة يف  سانیة، والتعابري والصفات اجل يس، والهویة اجل ه اجل سان يف جمال التو شاط امحلایة املتعلق حبقوق إال كن  ام  مل  ه يف  ٔكرب م دة  ٔمم املت ٔن حقوق 2016من ا شار الوعي ب .  ٕان ان
ٔي وضع جيلب ردود اص بغض النظر عن  ٔش شمل مجیع ا سان  ٔمم  إال ابعة ا مج م ر دة. تعكس هذه الروئ لفریق معل ٕالغا املسؤول عن  ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا اكر بني ا ول وإال ة من الق مزتام

ٔستعرا سانیة، وا يس والهویة اجل ه اجل دة املستقل يف قضا التو ٔمم املت ري ا ٔمهیة خ دة طبیعة و ٔمم املت دة ملا جيري يف ا و املت دة، ف یتعلق ض ا ٔمم املت ظومة هیئات معاهدات ا ري الشامل، وم
سیة.  ٔو صفاهتم اجل سانیة،  ٔو هوهتم اجل يس،  هم اجل سان بغض النظر عن تو  بتطورات حقوق إال

سانیة يس والهویة اجل ه اجل دة املستقل يف جمال التو ٔمم املت ري ا  خ
 ٔندریه دو بلزيز

ٔمم  مج ا ر ر  دة يفمد ه ومزدو واملثلیات املثلیني رابطة املت يس التو ري اجل سانیة الهویة ومغا س وثنائيي اجل  ٕالغا - العاملیة اجل
 

ام  سیة يف  سانیة، والتعابري والصفات اجل يس، والهویة اجل ه اجل دة خبصوص التو ٔمم املت اصل يف ا ٔكرب تقدم  ٔن  شاءاكن  2016الشك  دة املستقل يف جمال  ٕا ٔمم املت ري ا دیدة: خ اصة  ٕاجرائیة 
سانیة. اكنت ٕالغا  يس والهویة اجل ة اجل شاء هذا املنصب رمغ املعارضة الشدیدة ل مركزيف التو عوة الهائ ٕال ٔستاذ ا ٔوىل ا لمرة ا الیًا مع اخلبري املعني  ٔعضاء، تعمل ٕالغا  تول ا ت  .مونتاربورن ف

 
شاء التفویض  ٕا

ام  ل 2016يف بدایة  ىل الرمغ من العمل الهائل املنفذ من ق ب، و سان حلقوق السايم املفوض مك ة ٕاىل  إال ات الرام ٔن الرتت الل السنوات املاضیة، فٕانه من الواحض  ٔخرى  دة ا ٔمم املت وهیئات ا
كن حامیة ة. مل  كن اكف س مل  سانیة، وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس، ومغا ه اجل اص املثلیني، واملثلیات، ومزدو التو سان لٕالش ىل املستوى العاملي  حقوق إال سان  لیة خمصصة حلقوق إال هناك 
ري ال  ملقاربة يس، ومغا ه اجل سان املثلیني، واملثلیات، ومزدو التو سانیة، شلك ممهنج وشامل.ٔوضاع حقوق ٕا  هویة اجل

ٓذار/مارس  العامل-د قرار جملس ٕالغا متع املدين من مجیع 2016ٕالجامع يف  لتعاون مع ا شاطي والتوعوي  ىل سنوات من العمل ال نیَة بذ  شاء التفویض اجلدید،  عوة ٕال  املناطق. الطریق ٕاللغا ل

املي  ٔنضميف حزران/یونیو،  شاطي  د  ٔحناء العامل ٕاىل ٕالغا يف  ٔمنيمدافعون من مجیع  یف. العدد املطلو  لت سان يف ج شاء هذا املنصب يف جملس حقوق إال ٔصوات ٕال ري   628 دعتب من ا ظمة  م
ة من  اكت وسوء  151حكوم هت ام بتحرك فعال ٕالهناء إال لق دة  ٔمم املت صب اخلبري املستقل.دو حول العامل ا شاء م سانیة، وٕال يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل   املعام 

ٔستاذ  زية من تويل ا امه يف بعد فرتة و رشن الثاين،  1مونتاربورن  ة من امل قامتنومفرب/ سان جمدداً ٕالغا ومجمو شاء التفویض يف دافعني عن حقوق إال ٔكد من ٕا فص يف امجلعیة  ٔربعلت ات م ٕاقرتا
ٔحناء العامل بال لكل م شطاء من مجیع  اولت تدمري التفویض. معل ال دة حكومات  دة يف مدینة نیویورك وذ عن طریق  ٔمم املت  وجود هذا املنصب. محلایةعًا العامة ل

 معل التفویض

هنائیة من  ت" ا ٔ املنصب "التعل ش ٔ ي  شاء هذا التفویض. ینص القرار ا لسعي ٕال متع املدين  ٔسباب اليت دعت ا ري من ا ٔستاذ هناك الك دة ٕاىل ا ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا ي ا مونتاربورن، وا
لعمل  ٕالسمترار  شلك فعال اخلبري املستقل  ابیفوض  ك ت اخلبري املستقل  ت التعل سانیة. و يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي القامئني  لعنف وا ة تقرر سنوي كنقطة تواصل ف یتعلق 

یف وامجلعیة العامة يف نیویور سان يف ج ٔفرالس حقوق إال ل ا ىل املراسالت املستق من ق ال والعمل  ) و استق ول ذات الص ٔتفاق مع ا ول (كام مت ا رات ل جراء ز ٕ ٔذنت   ٔحصاب ك، كام  د 
. صالها  ٕ رغبون  ن  سان وا  قضا حقوق إال

ل املثال، يف الفقرة  ىل س دید.  لت ٔمور  دة  يس والهویة 3حنن يف ٕالغا كنا سعداء لتضمن القرار  ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي املامرسني  (ب)، ُطِلَب من اخلبري املستقل رش التوعیة حول العنف وا
سانیة ٔساسیةاجل باب ا ٔس داً ، وحتدید ومعاجلة ا امً  ي نعتربه  ٔمر ا ده، ب الميكن معاجلة  . ا ساطة ٕاىل العنف اجلسدي لو لنظر ب ه املثلیات  ي توا سبة لنا. مفثًال الميكن معاجلة العنف ا ل

دم توازن السلطة ب متع، و زوغ املثلیات يف ا دم  باب الفقر، و ٔس لبحث معیقًا يف القضا املتعلقة ب متیزي املامرس ٕاال  سني،العنف وا دام  ني اجل دام وسوء است ستقاللیة اجلسدیة، واست وفقدان 
ة. اكم ٔسباب ا ه البحث معیقًا يف ا ٔن طلب م ٔمر حنن سعداء ب سانیة لٕالخضاع. لهذا ا  ٔفاكر ومفاهمي اجل

متیزي املتعددة، واملتقاطعة، واملتفامقةمعاجلة  ل(ت)، ُطلَب من اخلبري املستق3يف الفقرة  سانیة. تعترب هذه الفقرة جوهریة اليت  ٔشاكل العنف وا يس وهوهتم اجل هم اجل ىل تو اص بناء  ٔش یتعرض لها ا
ص مع طیف واسع من القضا  سانیة م يس والهویة اجل ه اجل ٔن قضا التو رتاف  سبة ٕاللغا، إال دد اكل سیة و ة اجل ستقاللیة اجلسدیة، الص عي،  من القضا ملساواة ، الفقر، املستوى إالج

ٔخري.  ا

كون  ٔن  ىل قضا اكن من املمكن  ركز  ي  متع املدروس، وبذ فه متیزي والعنف يف ا ٔسس ا سمح بفحص معیق ومعاجلة   ارج نطاق هذا التفویض. ٕان هذه املهنجیة 
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ول  حوار مع ا

ول. یعد ٕاجراء هكذ(ث)، تطلب من اخلبري 3الفقرة الثالثة اليت الحظناها يف القرار: الفقرة  ٔمر املستقل إالخنراط يف حوار مع ا ول اليت مل ا حوار  سبة ل ل اصة  ول، و ًا يف كتري من ا اً رضور ومل
ساين. يس واجل اص لربوز التنوع اجل ول املعادیة شلك  شاء هذا التفویض، وت ا  تدمع ٕا

ٔن اخلبري  ٔرش  شاء هذا التفویض،  ٔن مجیعندما دعت ٕالغا ٕال قة  ىل حق سلیط الضوء  سانیة عن طریق  يس والهویة اجل ه اجل ستقطاب يف قضیة التو ٔوًال، يف ٕازا  د،  سا ٔن  ع املستقل ميكن 
ٔسس. ىل هذه ا متیزي القامئ  ت يف معاجلة العنف وا ه حتد ٔقالمي توا ان وا  الب

سلیط الضوء ودمع  د يف  سا ٔن التفویض  ٔرش  يس والهویة اجل نیًا،  ه اجل ىل مجیع الناشطني يف جمال التو ىل اخلبري املستقل، كام  غي  ول، ومعاجلة العنف. ی سانیة يف لك التطورات إالجيابیة يف ا
ه  دث عن قضا التو لت شعرون بعدم إالرتیاح  ٔو  ن جيدون صعوبة  ٔوالئك ا سانیة. ماكن، إالخنراط يف حوار معیق، وحمرتم، وحكمي مع  يس والهویة اجل  اجل

ه سان يف جمال التو اص املدافعني عن حقوق إال ت، وشلك  لتواصل مع اخلرباء يف هذه احملاد ن  ستدعي احلمكة اسمترار اخلبري املستقل  سیة ا سانیة والتعابري والصفات اجل يس والهویة اجل اجل
دائیة. ی ٔكرث الظروف صعوبة و شون ویعملون يف  ت.یع یف یتخرطون يف هكذا حماد  عرف هؤالء املدافعون 

 ٔ ان ل ٔح ا. نعمل، يف كثري من ا رش يف صلب اسرتاتیجی يق ال كون تغري قلوب وعقول  ث  لتغیري ح ا يف حتراكت مسمترة  اتنا. ٕان ینخرط العدد م قه يف ح ٔ الیوم لن یمت حتق ٔن ما نعمل من  سف، 
ظور بعید ٔمد. هذا احلراك ذو م  ا

ٔمور الشاقة  إالخنراط يف ا

لتفویض املذ ول  ت العملیاتیة من ا سانیة، التعل يس والهویة اجل ه اجل خلبري املستقل يف جمال التو ة اليت حتدد نربة هذا القرار.ال یتضمن القرار، املتعلق  یبا ٔیضًا فقرة ا شمل   ور سابقًا فقط، وٕامنا 
ارشًة بعد إالشارة ٕاىل  ة، م یبا سان حلقوق العاملي الترصحيشري الفقرة الثانیة من ا الن ٕاىل، إال ینا ٕا ٔمهیة إالعتبارات الوطنیة، وإالقلميیة، والتنوع التارخيي،   1993لعام ف ٔن  ني  ٔفعال: "يف  مج ا ور

سان واحل عیة تعزز وحامیة مجیع حقوق إال صادیة وإالج ول إالق ٔنظمة ا ام  ذها بعني إالعتبار، فٕانه من  ٔ یين جيب  ٔساسیة، بغض النظر عن ال والثقايف، وا ت ا  نظام السیايس".   ر

سان.  ٔمر يف صلب ٕاطار حقوق الٕال ٔخرى. مسؤولیةتبقى و ٕان هذا ا عیة والنظم ا ول بغض النظر عن النظم إالج اتق ا ىل  سان   تعزز وحامیة مجیع حقوق إال

ال، و ٔي  ٔوالئك املوب الل التفویض، جنح  سانیة من  يس والهویة اجل ه اجل صب اخلبري املستقل يف جمال التو شاء م ة من الفقرات ٕاىل الل معلیة إالقرتاع املسمترة ٕال ضاقة مجمو ٕ لقرار  عارضون 
الل هذه الفقر  سمعه من  ٔم ال، ٕان ما  ٔمر  بنا ا ٔح شري ٕاىل خماوفهم. سواء  ة واليت  یبا .ا اقشة هذه القضا ٔو الهویة  ات هو اخلوف من م يس  ه اجل ٔي من ت الفقرات التو ر  م، مل تذ وشلك 

ىل هذه النقاشات. ة اليت ستجري هبا املناقشات وبعض العوامل اجلیوسیاسیة اليت تؤر  ف ىل الك سانیة. بل ركزت   اجل

دة نقاط: ىل  ٔن الرتكزي اكن   یبدو 

x   سان اصٔن حقوق إال ٔش ش فقط لبعض ا  لجمیع ول

x ٔخرى ل وقضا  دم التق ٔخرى من  ٔشاكل  انب، و ٔ ىل العنرصیة، و رهاب ا  جيب الرتكزي 

x مة ة  ی  ٔن نظم القمي احمللیة والتقلیدیة وا

x ىل مستوى حميل ٔیضًا   ٔن احلوار جيري 

x  دات اصة ف یتعلق بتعلیق املسا ول، و ىل ا ة  ري مرحب هبا.ٔن الضغوط اخلارج لتمنیة،  ولیة املتعلقة   ا

x ىل املستوى العاملي اقشهتا   بعض املفاهمي والقضا الميكن م

x .ول خمتلفة  ٔن ا

ٔن خنتلف مع ب سانیة. من املمكن  هتم اجل ٔو هو اص  ٔش يس اخلاص  ه اجل ٔوسع من التو ٔكرب و لف هذه الفقرات  ٔو مجیع هذه هناك خماوف معرب عهنا  ٔن هذه القضا عض  نا نعي  اوف. ولك ا
ه اخل  ي سیوا ٔكرث صعوبة ا ٔداة ٕالدارة احلوار ا ا، وميكن اعتبارها  لظهور يف معلنا. هذه الفقرات یمت جتاهلها يف صلب خماوف نا مجیعًا  –بري املستقل سمتر  ً. –ویوا  ح

ة ام  ٔفاكر خ

ٔو مزدوج ال  لیة،  ٔو م يل،  ٔي خشص م ال، رش نو ال خيتار  ٔیة  ىل  س إالجنرار ٕاىل ت النقاشات اجلیوسیاسیة. مجیعنا،  ٔو ثنائيي اجل سانیة،  ر الهویة اجل ٔو مغا يس،  ه اجل ساوون تو ٔحراًر وم
ٔخر. سان  ٔن ٕا  يف الكرامة واحلریة 

ركز اخل  ٔن  ٔمل  ٔمل من اخلبري املستقل العودة ٕاىل هذه النقطة اجلوهریة. ن ه يف السنوات القادمة يف هذا التفویض، فٕاننا ن ىل وها حنن نتو اصبري املستقل  ٔش الل احلوارات ا ىل القضا  س  ، ول
الن العاملي حل ة إال ٔول فقرة يف دیبا هنایة، ٕان  ها. يف ا سان نفسها. مجیع الناس. مجیعهم.الصعبة اليت سیوا  قوق إال

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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وري الشامل  دة ا ٔمم املت  استعراض ا
رادو موسكورا  د اكرولني 

دة يف ٕالغا ٔمم املت مج ا ر  مسؤو 

ٓذار/ شاءمت  2006مارس يف  ٔ  ٕا د، وبد ٔمم املت ل ا وري الشامل من ق ام  ٔعام دوللیة إالستعراض ا ٔوائل  سان. وكام یدل 2008يف  لیة مسائ فریدة ومثینة يف جمال حقوق إال زال  . اكن وال
ي شام وتطبق ول الـ امسها، فه ستوعب مجیع قضا 193ىل مجیع ا ال تغطیهتا:  ٔیضًا فریدة مب دة املتوفرة. ويه  ة الشام الوح لیة اجلغراف ي ا دة، وبذ فه ٔمم املت ٔعضاء يف ا سان ا  حقوق إال

سیة. مت تصممي سانیة، والصفات اجل يس، والهویة والتعابري اجل ه اجل لتو لك دو وشمل القضا املتعلقة  ٔو مخس سنوات  ٔربع  لیة دوریة، تدور لك  وري الشامل لتكون  ستعراض ا لیة   
ٔمر ٔخرى. وهبذا ا ول ا سان ل ول فرصة استعراض جسالت حقوق إال شلك فرید ل لیة  ستعراض. وسمح ا د  ٔو تغري مو ري  ٔ سمح بت ٔمام فرص وال وري الشامل الباب  ستعراض ا ح  ، ف

ورة الثالثحو  ٔت ا ظور سیايس ودبلومايس. بد سیة من م سانیة والصفات اجل يس والهویة والتعابري اجل ه اجل دیدة ملعاجلة قضا التو ام ار  وري الشامل يف بدایة  ٔن 2017ة لالستعراض ا ، مما یعين 
رخي كتابة هذا التقرر. ول مت استعراضها مرتني حىت   مجیع ا

ة والتعلیقات العامة مت تصممي املالح سان حقوق معاهدات لهیئاتظات اخلتام وري الشامل. یمت  إال ستعراض ا یة يف طبیعهتا من التوصیات املوجودة يف  ٔكرث حتدیدًا ، وتق دة لتكون  ٔمم املت التابعة ل
ول إاصدار ت ل ممثيل ا س من ق ويل، ول ىل تطبیق القانون ا سان كدلیل  رباء يف جمال حقوق إال ل  سان من ق الل ٕاصدار وصیات هیئات معاهدات حقوق إال ماهتم بعنایة  ن خيتارون 

ٔن خي شاء حوار فعال: ميكن  وري الشامل یلعب دورًا يف ٕا ستعراض ا ٔن  ، یبدو  سانیة. التوصیات. ومع ذ يس والهویة اجل ه اجل دة حكومات ف یتعلق بقضا التو اقشات بني  دم كفضاء لبدء م
يس وا ه اجل اشة قضا التو ح م ي ی ً ا ا ٔح د  وري الشامل هو الفضاء الوح ستعراض ا ٔن  د ممثيل احلكومات مؤخراً  ٔ سیة دوكام قال  سانیة والصفات اجل ون ٕاطالق جرس لهویة والتعابري اجل

 إالنذار.

لیًا  ي یظهر  ٔمر ا وري الشامل، ا ستعراض ا ري من املعرفة واخلربة حول معل  متع املدين الك ات ا سب  ام  املشرتك البحثيف الل هذه السنوات، اك ٔواخر  شور يف  . ٕان مزا 2016امل
سبة ٕالسرتاتیجیة ل ٔمهیة  ً تعد عوامل بغایة ا ا ٔح ول املرتددة  ىل رغبة ا لتقرر ونظام ال یعمتد لكیًا  دول زمين موثوق  ذتٕالغا ( وجود  ام  ٔ ل بعني إالعتبار يف  ٔج  فشلت، 2017الفلبني الت

ام  ا2013ٕارسائیل يف احلضور يف استعراضها يف  وري الشامل كنقطة ٕاد ٔستعراض ا ي لعبه ا ور ا ٔیضًا ا دل ). كام شهد  سان العاملیة خللق  دام معایري حقوق إال لناشطني ٕالست سبة  ل ل 
تلفة. ٔقالمي ا دة وا ٔمم املت ٔخرى يف ا سان ا لیات حقوق إال  ىل املستوى الوطين، ولولوج 

ٔكرث من  ه ا 1100الل السنوات العرش املاضیة، مت ٕاصدار  وري الشامل يف قضا التو ستعراض ا سیة توصیة يف  سانیة، والصفات اجل يس، والهویة والتعابري اجل % من مجمل التوصیات 2.5 –جل
اص بقضااملشرتك التقررالصادرة ( شلك  علقة  ه  ). حوايل نصف التوصیات  اكنت م يق التوصیات اكنت خبصوص "املثلیني واملثلیات ومزدو التو لبیة العظمى من  ٔ يس، ب ا ه اجل التو

ا شلك  س"  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔو "املثلیني واملثلیات ومزدو التو سانیة"  ري الهویة اجل يس ومغا دد قلیل من التوصیات ركزت اجل سانیة، م.  ىل الهویة والتعابري اجل
ام  دة يف  ٔسرتالیا ٕاىل  2016واكن هناك توصیة وا س (من  سلنداخبصوص قضا ثنائیة اجل متیزي).خب ٔ دم ا  صوص 

سانیة وال يس والهویة والتعابري اجل ه اجل ول يف قضا التو ري البارزو ل رة إالفعال البارزة و ٕ وري الشامل  ستعراض ا د  وري سا ستعراض ا لیة  ل املثال، تعد  ىل س سیة.  صفات اجل
ل املدافعني عن حقوق االٕ  ٔدوات املهمة من ق دى ا ٔ رشیعات الرامالشامل  سانیة يف ال يس والهویة اجل ه اجل ورو، تضمني التو شیل و ىل: ٕالغاء جترمي العالقات املثلیة يف س دت  ة سان واليت سا

سانیة ٕاىل قانون العقو يس والهویة اجل ه اجل ىل الكراهیة يف جمال التو ة  ن، ٕاضافة اجلرامئ املب ىل  ت يفٕاىل امحلایة يف سورینام والیو متیزي بناء  شاء مؤسسات تعاجل العنف وا الهندوراس وهوالندا. ٕا
متیزي.  سان و معاجلة ا جي حلقوق إال وري الشامل، لكجنة ف ستعراض ا يس والهویة والتعابري ٔن  الحظناتوصیات  ه اجل رسیع احلوار العام خبصوص التو دة ل لیة مف وري الشامل  ستعراض ا

سیة. سانیة والصفات اجل  اجل

ٔويل لهكذا ح ٔو خللق فضاء  لنقاشات الناشئة،  دم كنقطة اسمترار  ٔنه  ىل الرمغ من  دود واحضة.  وري الشامل  ستعراض ا ٔن هذه احلوارات قد تبعت ٕان لفعالیة  ة  ٔد اكف وارات، ال تتوفر 
ول اليت ٔو حىت من ا ٔصدرت التوصیات،  ول اليت  متع املدين، وا ل ا ث قدمت شلك اكيف من ق ، ح ع تطبیق التوصیات املستق ٔسف، من الصعب ت  التقارردو فقط  64 یمت استعراضها. ل

ة  الطوعیة عن تطبیق هذه التوصیات. النصف

ة التقاررخبصوص  ىل احلوار احلالنصف ىل إاللزتام بتعهداتعا والبناء  ول قادرة  كون ا ة ومسمترة لتطبیق التوصیات حىت  ة ممهن ة ٕاىل مراق وري ، من الوحض احلا ستعراض ا لسات  اصل يف 
ت وبناء الع م يف تقدمي البیا متع املدين دور  ى ا وریة الشام ويف تقدمي التقارر حول تطبیق هذه التوصیات.الشامل.  ستعراضات ا  القات يف الفرتات الواقعة بني 

ل املثال، اكنت  ام  ٔلبانیاىل س ًا يف بدایة  ول القالئل اليت قدمت تقرراً نصف دى ا رت 2017ٕا ث ذ سانیة . ح يس والهویة اجل ه اجل لتو علقة  لهتا م يف التقرر التطبیق إالجيايب لثالث توصیات ق
ام  تني، فرسا، الربتغال)، يف  ٔرج ل ا سان 2015(من ق ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔفراد املثلیني واملثلیات ومزدو التو ت وحقوق ا علقًا حبامیة حر ٔقر الربملان قرارًا م ام ،  ٔعمتدت  2016یة، يف 

سانیة، ومت ٕاضافة "الهویة اجل  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔفراد املثلیني واملثلیات ومزدو التو ظرف ٔلبانیا خطة معل محلایة حقوق ا ٔو  متیزي  دم ا ت حتت بند  سانیة" ٕاىل قانون العمل وقانون العقو
ٔراكب اجلرامئ. ال   مشدد يف 

ر البا ما یمت  تذ وري الشامل.  حتد ستعراض ا سیة مضن  سانیة والصفات اجل يس والهویة والتعابري اجل ه اجل لتو ول ف یتعلق   لق حوار يف ا

رشیعات حام عتبار ٕاصدار  ذ بعني  ٔ زال جترم العالقات املثلیة  لحكومات اليت ال  سمح  ٔداة فعا  وري الشامل  ستعراض ا ن یعد  ت وجزر غریناد س رت سانت ف ل املثال ، ذ ىل س یة. 
ة لساتوسوازیلند يف  اص املثلیني واملثلیات العمل مجمو ٔش سیة، حيرتمون احلقوق املدنیة ل ٔفعال اجل ىل الرمغ من" جترميهم ل ٔنه " وري الشامل  الستعراض ا يس  اخلاصة  ه اجل ومزدو التو

س واليت ین سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل لرتايض ال یمت تطبیقها.ومغا سیة املثلیة بني البالغني  ٔن القوانني اليت جترم العالقات اجل ستور وحيمهيا، و لهيا ا  ص 
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سا ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اص املثلیات واملثلیني ومزدو التو ش وري الشامل دوراً ملموسًا يف حامیة حقوق  س. مٕان لالستعراض ا وري نیة وثنائيي اجل ستعراض ا لیة  ٔن  ن الواحض 
لیة يف  ٔفعال يف جمال التطبیق الهادف. تظهر فوائد هذه ا ي یؤدي بدوره ٕاىل  متع املدين وا ىل تعمیق احلوار بني ا د  سا ٔیضًا الفرصة الشامل  م  شلك  جماالت التغیري القانوين والسیايس، ولكن 

سا لمدافعني عن حقوق إال حها  ة.اليت ی لحوار وبناء اجلسور مع احلكومات واملؤسسات احلكوم  ن 

 

دة ٔمم املت  هیئات معاهدات ا
كو ا كريشا  شی

دة يف ٕالغا ٔمم املت مج ا ر  مسؤو يف 

 

ا  ة هیئات املعاهدات يف  سیة مضن نظام مراق ىل رهاب املثلیة اجل متیزي والعنف املبين  ة اليت یظهر هبا ا ف ىل الك یف راجعت هیئات املعاهدات يف 2016م ركز هذا القسم  ٔمعق  . كام یبحث شلك 
يس وتقاطعاته مع الفقر، العرق، وضع ا 2016ام  ه اجل ىل التو متیزي املبين  ٔكرث (ا یة  ة حتتوي معلومات تق س بوع ب ٔن النص التايل م ر مالحظة  ٔخرى.  ٔوضاع  روابط شام هنالهجرة، و زود   ،(

امعة  ئق ا  لمالحظات الصادرة يف هذا املقال.ملصادر الو

سیة يف هیئات امل2015و  2014ٕالغا يف مراجعاهتا لعايم  رشتكام  سانیة، والصفات اجل يس، والهویة والتعابري اجل ه اجل لتو اس يف إالشارات  لق دة قاب  رية: ، اكن هناك ز ٔ عاهدات يف السنوات ا
دة من  ام  41ز ام  66لـ 2014ٕاشارة يف  ام 2015يف  د 2016. يف  ٔكرث من نصف اجللسات: مت  ٔول من مرة يف  ة املالحظاتٕاشارة يف  79، ظهرت ٕاشارات مماث  اً مضن سبع  155لـ اخلتام ب

سان ( ة ()، جلنة احلقوق HRCteeهیئات من هیئات املعاهدات العرش، جلنة حقوق إال عیة، والثقاف صادیة، وإالج اهضة التعذیب (CESCRإالق )، CRC)، جلنة حقوق الطفل (CAT)، جلنة م
متیزي ضد املرٔة ( ىل ا متیزي العنرصي (CEDAWجلنة القضاء  ىل ا اقة (CERD)، جلنة القضاء  اص ذوي إال  ).CRPD)، جلنة حقوق إالش

 العنف 

ٔشاكل خمت دة  ام حبثت هیئات املعاهدات  سیة يف  ىل رهاب املثلیة اجل ان  لعنف وسوء املعام املب ري الرضائیة. 2016لفة  ات الطبیة   ، مبا فهيا جرامئ الكراهیة، العنف املزنيل، والعال

، مبا يف ذ مسؤويل تطبیق القانون، العسكریون، و  جرامئ الكراهیة: و ل ممثيل ا لعنف: العنف املركب من ق ه خمتلفة  ٔو ل، العنف اجلسدي، ٔشارت هیئات املعاهدات ٕاىل  ٔفراد املدنیون: الق ا
، الوضع العام وٕاشارات ٕاىل  يس وسوء املعام ربت هیئات املعاهدات عن قلقها خبصوص سوء سلوك الرشطة يف معینة االتالعنف اجل ل املثال،  ىل س غولیا، مقدونیا.  ل، وم حول  العاج وسا

ٔن تؤدي ٕاىل  لكراهیة واليت من املمكن  االت العنف املدفوع  ق يف  بزتاز يف  رددالتحق ل قوات الرشطة و ال املثلیني من ق دم تقدمي شكوى، وسوء معام الر ا و بیاالض انو  م . طلب ٔذربی
قات، واملالحقات القانون  لكراهیة، والتحق ، من احلكومات تقدمي ٕاحصائیات خبصوص الشاكوي املقدمة خبصوص العنف املدفوع  ا لض ت، والتعویضات املقدمة  ت القانونیة، والعقو یة، وإالدا

هتم املتعلقة جبرامئ الكراهیة. ا  واست

ق رسیع وشامل وزیه وتقدمي لك احملددة جبرامئ الكراهیة اليت تضمنهتا هیئات املعاهدات لضامن ٕاجراء حتق لمش ت  ا ست ٔنواع  ل تعلقت  ىل س  ، وادور، البیضاء روسیااملثال يف  اجلناة ٕاىل العدا ٔ ،
ت، ریا دة والوال ة املت ٔمرك رشیعات جرامئ الكراهیة يف ا نصاف يف  بولندا. مترر  ظرف مشدد. وتوفري سبل  سیة  ىل رهاب املثلیة اجل ر العنف املبين  لیات العدا هایيتتذ ، والوصول ٕاىل 

يس ىل املیل اجل ساين، والعنف القامئ  لعنف املزنيل واجل وب يف والشاكوى: وتدریب موظفي ٕانفاذ القانون وموظفي اخلدمات الصحیة ف یتعلق  ا ج  .ٔفریق

ري الرضائیة:  شلك موسع يف مراجعات إالجراءات الطبیة  ات التحویلیة"  لـ "العال سمى  سان حقوق جلنةمت حتلیل ممارسات ما  اهضة وجلنة،  (HRCtee)إال وادور،   (CAT)التعذیب م ف لٕال
ال درات اليت متارس " ىل ا ساء يف املراكز اخلاصة لعالج إالدمان  ري الطوعي وٕاساءة معام ال االت إالیداع  قات يف  لتحق لص من املثلیة یتعلق  ات الت ال ٔو  يس  ه اجل ادة التوج ات ٕا

، شاط مل یقدموا ٕاىل العدا ٔن مركيب هذا ال قة  سیة"، وحق ٔدانت التعلیقات العامة  اجل  . ا لض صادیة احلقوق لجنةٔو مل یمت دفع تعویضات  عیة ق ج ة و  حقوق وجلنة  (CESCR)والثقاف
ٔوصت   (CRC)الطفل اهضة جلنةٔیضا هذه املامرسة. ويف استعراض توس،  سیة املثلیة. التعذیب م ري الرضايئ ٕالثبات املامرسات اجل ة ٕاىل الفحص الرش  لغاء املامرسات الرام ٕ و   ا

ني من العنف املزنيل: العنف املزنيل:  ن ال  املركبيف العالقات املثلیة، والعنف  الرشاكء عنفٔشارت هیئات املعاهدات ٕاىل نو ٔفراد العائ ا ٔخر من  ٔو فرد  ٔخوات،  ٔو ا ٔخوة  ٔهل، ا ل ا من ق
س، كام  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔقارب من املثلیني واملثلیات ومزدو التو لون ا  الزواج القرصي و جرامئ الرشف. تضمنتیق

ل هیئات املعاهدات خطاب الكراهیة:   كرر من ق سیة شلك م رهاب املثلیة اجل ىل الكراهیة املدفوع  اقشة خطاب الكراهیة، والتحریض  ام مت م ل املثال، اخلطاب يف 2016يف  ىل س غولیا.   م
ینا فاسو)، خبصوص احلصانة ( وبولندا الم (بور ن، وإال ال ا ، ر و ل السیاسیني، مسؤولني يف ا لول فعا لهذه القضا (استونیامن ق ). من املالحظ ٕاشارة هیئات رصبیا)،  ا ا ( ) وحامیة الض

ىل شباكت التواص سیة، مبا يف ذ العداء والعدوانیة  رهاب املثلیة اجل ٔشاكل "الرمقیة" من خطاب الكراهیة املدفوع  ىل شبكة إالنرتنت، ويف يف ااملعاهدات ٕاىل ا عیة،  ت الرمقیة ل إالج ملنتد
یا( نیا، سلوفا ان، سلوف ٔنظر ٔذربی ل هیئات املعاهدات ( ري من الردود مت تقدميها من ق  ).هنا). الك

متیزي  ا

ایة الصحیة (2016يف  االت، اكلر يس يف كتري من ا ه اجل ٔرضیة التو ىل  متیزي املامرس  ربت هیئات املعاهدات عن قلقها من ا ا،  بیا، ی اك، م سیة وإالجنابیة (اما ة اجل ، راغواي)، والص
ول،  22 2016]امة علقاتت ول، الرنوجيوا اخلدمات ()، ونیلندا، توغو])، والتوظیف (من بني كثري من ا اك، یلندا)، والتعلمي (من بني كثري من ا بیا، غو)، والسكن ( اما  ).م
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اسبات يف  دة م ل 2016يف  متیزي (م د سیاسات شام حملاربة ا یاكنمجهوریة ، ركو وستا، طلبت هیئات املعاهدات من احلكومات اع وم ٔن  -) ا كرر  شلك م ربت هیئات املعاهدات 
يس (املصدر ه اجل ٔرضیة التو ىل  ً يف حامیة املواطنني  متیزي تلعب دوراً حمور رشیعات الشام ملناهضة ا ٔرضیات اليت هنا ال شلك رصحي يف الحئة ا يس  ه اجل رشیعات التو ٔن تضمن هكذا  ). جيب 

ري متیزي املبارش و ٔن تعرف ا غي  لهيا امحلایة، ی متیزي وشلكتقوم  االت ا لتعویض يف  لیة  شاء  غي ٕا ن العامة واخلاصة، وی ٔما متیزي يف ا ٔن متنع ا غي  متیزي املتعدد، وی اصة  املبارش وا  مؤقت ٕاجراءات 
متیزيیة. ول ٕالغاء القوانیني ا ىل ا غي  متیزي، ی رشیعات ضد ا د   عند الرضورة. وجبانب اع

ظومة إالجرا ىل م ٔفراد ٕاىل احللول املناسبة مبا يف ذ احملجيب  وافقة، وضامن وصول ا لیة معل م ٔن تتضمن  يس  ه اجل ٔرضیة التو ىل  لتمتزي  سان الوطنیة، كام ءات املناهضة  امك ومؤسسات حقوق إال
سان لك من  مناركٔوصت جلنة حقوق إال ام  وبولندا ا  .2016يف 

شاطات  ت السابقة بواسطة  ذ إالجراءات والتعل ات املهنیة مكقديم اخلدماتميكن تنف مو ب اجلامعیة اليت توصل صورة منطیة سلبیة، ورش التوعیة وتدریب ا  رش الوعي بني العوام، ومراجعة الك
ام  عیون، وضباط ٕانفاذ القانون، واملوظفون العاملون يف القطاع العام (الحئة توصیات هیئات املعاهدات يف   ).هنا 2016الطبیة، العامل إالج

 التقاطعیة

سیة يف  ادرة احلقوق اجل رت م لت 2015ام  ٕاصدارذ شاطي والتوعوي املتعلق  هنج التقاطعیة ٕاىل العمل ال ٔمهیة الوصول  و عن رضورة و سیة املدعوم من ا يس من تقرر رهاب املثلیة اجل ه اجل و
سانیة.والهویة وال   تعابري اجل

ٔثريات وعوا د ما ت شفت مجیع هیئات املعاهدات ٕاىل  ث  ٔمر، ح ائنًا يف هذا ا ٔست دة ال تعد  ٔمم املت يس ٕان هیئات املعاهدات التابعة ل ه اجل امل التو كون  ٔو التقاطعي عندما  متیزي املتعدد  قب ا
اقة، و  سانیة، وإال ٔخرى، اكلعرق، واجل ً بعوامل  لجوء، والسن، واملشاركة يف العمل مصحو ٔو ا از، ووضع الهجرة  ح عتقال/ سبة، و ة املك الزمة نقص املنا سب/م ة املك فريوس نقص املنا

سان.  التوعوي املتعلق حقوق إال

ًال، التقاطعیة بني  ل الهیئات املتخصصة: م اص من ق اقشهتا شلك  ٔن القضا ذات الص مت م سانیة من الواحض  يس واجل ه اجل متیزي ضد املرٔة ( -التو ىل ا ل جلنة القضاء  )، CEDAWمن ق
سانیة  متیزي العنرصي ( -العرق واجل ىل ا يس CERDجلنة القضاء  ه اجل ارج نCRCجلنة حقوق الطفل ( -)، السن والتو ل هیئات املعاهدات  تلفة من ق متیزي املتعدد ا ٔبعاد ا طاق ). كام مت التطرق 

ٔطر.  هذه ا

اقة:  اقة (إال اص ذوي إال ل جلنة حقوق إالش برية من ق ق ٕاجنازات  سیة مضن الحئة القضا واملالحظات CRPDمت حتق سانیة والصفات اجل يس والهویة والتعابري اجل ه اجل ) يف معاجلة قضا التو
ة لست دول ( یااخلتام ران، قربص، ولوم شلك ٔوغندا، یالیثوان ، ایطالیا، ٕا سانیة  2016دو مت استعراضها يف  14% من 43) واليت  يس والهویة اجل ه اجل لتو علقة  دة حظیت بتوصیات م (دو وا

ام  سیة يف  ام 2015والصفات اجل ىل توصیات مماث يف  ٔي دو  ٔنظر ٕاىل قامئة املراجع املفص يف مصادر هیئات املعاهدات 2014، مل حتصل   .هنا). 

سبة: ة املك الزمة نقص املنا سب/م ة املك سبة و  فريوس نقص املنا ة املك الزمة نقص املنا سب/م ة املك ري لٕالستغراب، مل تتفحص هیئات املعاهدات التقاطعیة بني فريوس نقص املنا شلك م
ه اجل ام التو سان ( ركو وستا. مت مشائل 2016يس يف  ل جلنة حقوق إال دة من ق رت)، HRCteeمرة وا ىل تطبیق حقوق الطفل CRCجلنة حقوق الطفل ( وذ ) القضیة يف تعلیقاهتا العامة 

 الل فرتة املراهقة.

از: ح از يف عتقال/ ح عتقال/ يس مع  ه اجل سهاب لتقاطعیة التو ٕ ام مت التطریق  لتحرك يف قضا املتلیني واملثلیات ومزدو  2016  ث طالبت هیئات املعاهدات  ان. ح دة ب يف 
متیزي، خطاب الكراهیة، العنف، إالذالل واملعام امل  ٔعتقال، الفصل، ا س يف ا سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ة التو لـ "السجناء املثلیني". كن ان، طالبت جلنة هینة  لتفحص الب

اهضة التعذیب ( لمتیزي والعنف ضد "السجناء املثلیني"، وٕالغاء املامرسات املهینة وممارسات الفصل القرصي ومجیع املامرسات املهینCATم د  شلك فعال يف مجیع ) السلطات لوضع  ق  ٔخرى، والتحق ة ا
. كام مت م  اءات، وجللب اجلناة ٕاىل العدا ٔنظر ٕاىل املراهذه إالد يس املثيل.  شاط اجل ول اليت جترم ال سبة ل ل يس  ه اجل ٔرضیة التو ىل  از  ح ة و جع التفصیلیة يف اقشة قضیة إالعتقاالت التعسف

سیة. سانیة والصفات اجل يس والهویة والتعابري اجل ه اجل س والتو العتقال/احل  مصادر هیئات املعاهدات املتعلقة 

متیزي استعراض التقاطعیة بني مت العرق: اقة ( العنرصي ا اص ذوي إال ل جلنة حقوق إالش يس من ق ه اجل ٔرضیة التو ىل  متیزي  ٔرغوي. CRPDو ا لجنة عن قلقها حول وضع املثلیني  ربت) اخلاص ب ا
ة ٔفریق ٔصول ا س ذوي ا سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل د-واملثلیات ومزدو التو ىل اع و  شدت ا ٔوروغویة، و ي یتعرض   ا لمتیزي ا ٔشاكل املتعددة  ٕاجراءات حملاربة ا

س، مبا يف ذ تضمني البعد العريق وإالثين سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔفراد املثلیني واملثلیات ومزدو التو يس والهویة ا ه اجل ىل التو متیزي املبين   يف هذه إالجراءات حملاربة ا
سان   یة.اجل

ٔت جلنة العامل املهاجرن (ا الهجرة:  ام CMWبد يس يف  ه اجل لتو علقة  یناها من حتلیلنا، مبعاجلة قضا م وري 2016)، واليت است لجنة ٕاىل قضا ذات ص يف استعراضها ا ٔشارت هذه ا  .
ام  واملكسیك لهندوراس  .2016يف 

سان حقوق جلنةاجلت  طاليب الهجرة:  متیزي ىل القضاء جلنة، و  (HRCtee)إال ام   (CEDAW)املرٔة ضد ا ىل  2016يف  ب العنف والتحرش املبين  س اهنم  لجوء الهاربني من ب وضع طاليب ا
ٔن ٕاجرائیات حتدید وضع ا ذة لضامن  لجوء، واخلطوات املت ن تعرضوا لالضطهاد بطلب ا اص ا ٔش ول السامح ل يس. طلب من ا ه اجل د ٕارشادیة التو د قوا ساين، واع راعي املنظور اجل لجوء 

سانیة. كام مت حبث لتعامل مع  يس والهویة اجل ه اجل ىل التو ضطهاد املبين  س و ىل اجل دٔ ضطهاد املبين  اد دم م ام  القرسیة ةإال بیا، اسرتالیا( 2016يف  ىل م الضطهاد املبين  ) مبا یتعلق 
يس. ه اجل  التو
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ل جلنة حقوق الطفل (السن:  يس من ق شلك رئ يس  ه اجل ري مستغرب، مت معاجلة التقاطعیة بني السن والتو ربت جلنة حقوق الطفل (CRCشلك  دیدة،  اسبات   ) عن قلقها منCRC). يف م
سانیة وثنائيي اجل  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔطفال املثلیني واملثلیات ومزدو التو متیزي ضد ا ، ٔصدرت العدید من التوصیات حول ا ىل الرمغ من ذ ٔنظر قامئة املصادر هنا).  ام ( شلك  س 

ٔكرث من  ٔیضًا توصیات موسعة  لجنة  ام  27ٔصدرت ا ٔخرى، اكلعنایة الصحیة)، حول القضا ا 2016دو يف  ٔساسیة ا وي (التعلمي، اخلدمات ا متیزي الب عدم الوصول ٕاىل املعلومات، وا متیزيیة 
ٔهل املثلیني. حبثت جلنة حقوق الطفل متیزي ضد ا الم، والتمنر، والتمنر الرمقي، وخطاب الكراهیة، وا رب وسائل إال عي  ج رش CRC( والومص  یف تؤر  ٔیضًا  سیة املثلیة )  ٔفعال اجل یعات جترمي ا

ٔطفال/املراهقني يف  یف جزرىل ا ران املا ٔصدرت جلنة حقوق الطفل (وا  .CRC (حول املراهقة واليت تتضمن ٕارشادات هامة. ميكن ٕاجياد الحئة اكم وروابط  20 2016)رمق العامة التعلیقات (
 .هنااملصادر املتعلقة هبذا القسم 

سان:املدافعني عن حقو  ام  ق إال يس 2016ٔولت هیئات املعاهدات يف  ه اجل سان من املثلیني واملثلیات ومزدو التو ها الناشطون واملدافعون عن حقوق إال اطر اليت یوا ٔوضاع وا اصًا  مًا   اه
س مشرياً ٕاىل التحرش، والرتهیب، والعنف اليت یعانون سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل ول  ومغا شاطهم، من بني هذه ا ة ل ه كن وب، ا، ریا، ٕارسائیلم ا ج تني، هیيت، غو، ٔفریق ٔرج ، ا

لیني و البیضاء روسیا ظاهرن م االت حمددة، اكلعنف جتاه م ول تقدمي معلومات حول  دة من بعض ا ٔمم املت رباء ا ري الهویة . يف بعض احلاالت طلب  يس ومغا ه اجل لیات ومزدو التو م
ات املثلیني واملثلیات  ل مجمو ساؤالت والتوصیات خبصوص حق حریة التجمع السلمي من ق س. كام صدر العدید من ال سانیة وثنائيي اجل سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ومزدو التو

ٔنظر  س ( اناجل غولیا، هندوراس، ٔذربی  ).وبولندا، م

س: اهضة التعذیب ( اجل ٔن جلنة م ني  سان (CATيف  ام HRCtee)، و جلنة حقوق إال ه ضد املرٔة يف  سیة املو ىل رهاب املثلیة اجل لعنف املبين  لك املتعلقة  ا بطرح املش ًال، يف  2016) قام (م
یا رواتیا م ال و لب العمل يف هذا ا ٔ متیزي ضد املرٔة ()، فٕان  ىل ا ل  جلنة القضاء  متیزي ضد املرٔة (CEDAWمت من ق ىل ا ٔدرجت جلنة القضاء   ،ً ات CEDAW). نظر ساء املثلیات ومزدو ) ال

ادًة نصوص يف مالحظا ساء املستضعفة" واليت تضمن  ات ال ة "مجمو س مضن ف سانیة وثنائیات اجل رات الهویة اجل يس ومغا ه اجل ة حتت هذا البند (رابط املصدر هنا).التو  هتا اخلتام

ىل ل جلنة القضاء  كرثة من ق ات اليت مت تغطیهتا  دى املوضو اسب ومقاضاة اجلناة ٕا شلك م ق  لتحق ام  دم الق متیزي ضد املرٔة (اكنت جرامئ الكراهیة و لتقاطعیة بني CEDAW ا ) ف یتعلق 
يس (ست دو  ه اجل سانیة والتو متیزي ضد املرٔة (اجل ىل ا ا CEDAWل). قدمت جلنة القضاء  ات ا ریا) يف  ساء املثلیات ومزدو لعوامل املهتددة ضد ال رات حتلیًال معیقا  يس ومغا ه اجل لتو

ت حبق مركيب هذه اجلرا ت اليت ختفف العقو اص القضا املتعلقة جبرامئ الكراهیة وبعض بنود قانون العقو سانیة، وشلك  متیزي ضد املرٔة (الهویة اجل ىل ا اجلت جلنة القضاء  ) CEDAWمئ. 
سانیة يف  رات الهویة اجل يس ومغا ه اجل ات التو ساء املثلیات ومزدو نیاخطاب الكراهیة ضد ال اقشة هذا املٔرم ام ، ب مل یمت م لجنة يف  ل ا ان حبثت جلنة 2016وضوع من ق ٔح . يف كثري من ا

متیزي ضد املرٔة ( ىل ا سانیة، مبا يف ذ جمال التعلمي والتCEDAWالقضاء  رات الهویة اجل يس ومغا ه اجل ات التو ساء املثلیات ومزدو متیزي ضد ال لك املتعلقة  ایة الصحیة. كام ) املش وظیف والر
لج  ام حبثت ا سانیة والوصول ٕاىل العدا يف  رات الهویة اجل يس ومغا ه اجل ات التو ملثلیات ومزدو منطیة املرتبطة   ).هنا(مجیع املصادر  2016نة قضا الصورة ا

ري الواحض ما ٕاذا اكنت سیة فٕانه من  سانیة والصفات اجل يس والهویة والتعابري اجل ه اجل رية لقضا التو متیزي ضد املرٔة ( بغض النظر عن إالشارات الك ىل ا ىن شلك اكمل CEDAWجلنة القضاء  ) تت
ا ساء املثلیات ومزدو ل ال ستوعب احلقائق املعاشة من ق ٔوىف ٔو حىت  كرر معلومات  شلك م لجنة  ٔنه بغض النظر عن طلب ا لحظة، من الواحض  سانیة، حىت ا رات الهویة اجل يس ومغا ه اجل ت التو

متع املدين. ٔو ا ول  اسبة من ا ت م ا  فٕاهنا مل تتلقى است

رية ٔ  لكمة 

يس  ه اجل ىل التو ان  متیزي املب ٔن امحلایة من العنف وا ه  ٔن مما الشك ف رغب ٕالغا  ركزي مضن جماالت هیئات املعاهدات املتعددة. ومع هذا،  ٔصبح نقطة  سیة  سانیة والصفات اجل والهویة والتعابري اجل
ٔم يس مع  ه اجل ث یتقاطع التو لك ح لمش لیل العمیق  شاط التوعوي عن طریق الت مي هذا الفرص الهامة لتطورات اسرتاتیجیات ال لعتقوم بتق ٔخرى  ٔخل.ور  س..  اقة واجل  رق وإال

 
سیة العمل املشرت  سانیة والصفات اجل يس والهویة والتعابري اجل ه اجل لتو ت المكیة والنوعیة املتعلقة  ٔن تدمع البیا ، جيب  ة ومع ذ ب طبیعة املالحظات اخلتام ك مع هیئات املعاهدات. وس

ٔفضل حتلیل لك التقاطعیة عن طریق  واملالحظات العامة لهیئات املعاهدات من ا وات التواصل الفردیة. اصة ٕاجراءاتمش الل ق ل هیئات املعاهدات من  ٔو من ق  حباميل التفویض 
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ىل امة   نظرة 
رشیعات   ال

 
  



سیة املثلیة  ٔفعال اجل  قانونیة ا

ول الـ الت ا ة العامة مد لم سیة املثلیة ( 124تعرض ا ٔفعال اجل رشیعات لتجرمي  122اليت ال جترم ا ىل  ٔبداً  ول مل حتتوي  یوان ووسوفو). بعض هذه ا ٕالضافة ٕاىل  دة  ٔمم املت دو عضو يف ا
ول هذه ال ٔزالت بعض ا ت، ب  سیة املثلیة يف قانون العقو ٔفعال اجل عي يف كثري من ا ٔن الومص إالج لقول  ٔحاكم قضائیة. ال داعي  ٔو  ت  ٔت معلیة ٕازابة هذه القوانني عن طریق الربملا ٔو بد قوانني، 

ىل شبك لنصوص القانونیة  ىل روابط  ال  ٔد سیة. حيتوي لك  ٔقلیات اجل ٔو من مه فعًال من ا ٔهنم  ىل  هيم  ن ینظر ٕا اص ا ٔش ول ل نرتنتا ٔو  ة  رجامت رمسیة  لكزيیة،  لغة إال البا نصوص  )
ساوي ري م ٔو  ساوي  ول) م شري ف ٕاذا اكن سن الرشد (سن الق ول)، كام  سیة الغريیة.  ري رمسیة). كام یعرض هذا القسم سن الرشد القانوين (سن الق ٔفعال اجل سیة املثلیة وا ٔفعال اجل سیة ل ل

ري ول)  انوسیا.یظهر سن رشد (سن ق ٔوق ، وال دو يف  ٔورو دة من  یا, دو وا ٓس ٔمراك، و دولتني يف  ا، ست دول يف  ٔفریق ساوي يف مثایة دول يف    م

سیة املثلیة: قانونیة ( ٔفعال اجل  ) 124ا
دة 63% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

ا (  )22ٔفریق

 الب
و   )لسن الرشد (سن الق

 النص القانوين

 بنني
ساوي:  ري م ول)   21سن رشد (سن ق

دد من مسودات التعدیالت  1877 ت لقانونبغض النظر عن  رتاف بنني يف احلايل العقو ه إال ات بو ري من العق ٔي مهنا. هناك الك ، مل یمت مترر 
ل هو حلقوق يف بنني، كام ول)  2014يف مس سیة الغريیة، و  13. سن الرشد (سن الق شطة اجل ٔ شطة املثلیة (املادة  21ام ل ٔ  )331ل

ینا فاسو  بور
ساوي:  ول) م  13سن رشد (سن ق

ام  1960 ذ استقاللها عن فرسا يف  ساء يف 1960م ٔو ال ال  لر سیة املثلیة  ٔي قانون لتجرمي العالقات اجل ینا فاسو   قانون، مل ميت يف بور
ت  .العقو

ٔخرض الرٔس  ا
ساوي:  ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونالجيرم  2004 سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. ولكن حلني تطبیقها، ا العقو ٔفعال اجل ت لعام  71ملادة ا ٔمني  1886لقانون العقو واملقدمة لت
لطبیعة". ايف  اليق م ٔ كرر "سلوك ال  شلك م ن ميارسون  اص ا ٔش  "ٕاجراءات حامیة" ل

ا الوسطى ٔفریق  مجهوریة 
ساوي:  ول) م  18سن رشد (سن ق

ذ استقاللها عن فرسا، مل جيرم  1961 ت قانونم سیة الرضائیة بني البالغني. العقو ٔفعال اجل  ا

 شاد
ساوي:  ري م ول)   21سن رشد (سن ق

ام 1967 ٔن قانون  ید رمسي  ٔ ٔي ت ٔن هناك  الیًا، الیبدو  ري واحض  سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني  شطة اجل ٔ ٔن الوضع القانوين ل قد  1967 مع 
ٔن املادة 1960-1900تغري. حتت احلمك الفريس ( ت. مع  ٔفعال جمرمة حتت قانون العقو كن هكذا  ت قانونمن  272) مل  ٔول لعام  العقو  1967ا

اص حتت سن  ٔش لطبیعة" مع  ة  ٔفعال ماف سیة الرضائیة بني البالغني. 21اقب من ميارس " ٔفعال اجل د نصوص جترم ا  قانون مرشوع، الیو
ام  حبثسنة. مت  20) تصل ٕاىل 361عقوبة شدیدة (املادة  اقرتخ 2014 لطبیعة" بني 2016هذه القضیة يف الرملان  ة  سیة "املناف ٔفعال اجل ، تعترب ا

سیة املثلیة الرضائیة بني ا ري واحضة مت تصنیف العالقات اجل ٔمر  ٔبعاد هذا ا ٔن  ستوجب دفع غرامة. و ة  ٔهنا البالغني ج ىل  شاد  لبالغني يف 
 "قانونیة". 

 الكونغو
ساوي:  ري م ول)   21سن رشد (سن ق

ميقراطیة، حيظر  1940 ت قانونيف مجهوریة الكونغو ا ٔصغر من   2006لعام املعدل العقو اص  ٔش يس املثيل فقط مع  ام/ ب  21السلوك اجل
لعالقات الغريیة هو  ول)   .18سن الرشد (سن الق

ل العاج  سا
ساوي:  ري م ول)   18سن رشد (سن ق

ام  1960 ت قانون، مل یعاقب 1960بعد استقاللها من احلمك الفريس  لرتايض بني البالغني. سن الرشد خيتلف (املادة  العقو يس املثيل  شاط اجل ال
رن، و  15 -) 358و  356 ل رفضلمثلیني. مع هذا  18لمغا سانیة توصیا ثالث العاج سا يس والهویة اجل ه اجل متیزي يف جمال التو دم ا ت حول 

ام  ٔواخر  وري الشامل. يف  ستعراض ا ورة الثانیة من  دام  2016يف ا ٔول مرة مت است لیني.  لسجن شام قواننيو اص م  ٔشارتاش
الیًا.  76رامي ت تمت   ٔن مراجعة رمسیة لقانون العقو

ميقراطیة  مجهوریة الكونغو ا
ساوي:  ول) م  18سن رشد (سن ق

يس املثيل الرضايئ بني البالغني يف  1940 ىل وجود قوانني جترم السلوك اجل ت قانونال دالئل   .2004لعام  العقو

بويت  ج
ساوي:  ول) م  18سن رشد (سن ق

ت قانونال حيتوي  1995 يس املثيل الرضايئ بني البالغني 1995لعام  العقو  . ٔي مواد حتظر  السلوك اجل

 مرص
ساوي:  ول) م  18سن رشد (سن ق

ت قانونال وجود لقوانني يف  1937 ٔن هذه  املرصي العقو یًا  ٔمراً تق ونه  ٔمر الیتعدة  يس املثيل الرضايئ بني البالغني. ولكن هذا ا شاط اجل حتظر ال
ٔنظر ٕاىل مرص يف قسم التجرمي)  ٔخرى ( الق العامة وقوانني  ٔ ٔفعال والتعابري املرتبطة هبا حمظورة حتت قوانني احلشمة وا  ا

ا إالستوائیة  غی
ساوي: ول) م  18 سن رشد (سن ق

ت قانون 1963 الیا هو تعدیل  العقو سیة املثلیة 1963املطبق  ٔفعال اجل ىل مواد حول ا سباين. ال حيتوي هذا القانون  ت  بني  لقانون العقو
و متار  دالئل هناكالبالغني. ولكن  ٔفراد من تنوع طیٔن ا ستوائیة  فس التخویف ضد ا ا  سانیة، ورفضت غی يس والهویة اجل ه اجل التو

ورة الل وري لالستعراض الثانیة ا ام  الشامل ا ري الهویة  2014يف  يس ومغا ه اجل ٔفراد املثلیني واملثلیات ومزدو التو ول ا توصیات لق
سانیة ورش الوعي.  اجل

 الغابون
ول ساوي:سن رشد (سن ق ري م  (21 

ام  1960 ذ استقاللها من احلمك الفريس  ل وم ت قانون، ال جيرم 1960ق سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني، سن الرشد (سن  العقو ٔفعال اجل ا
لعالقات الغري  سبة  ل ول)  دائیة  ٔشارت كاملعالقات املثلیة. ولكن  21، و 15یة الق امة  ة  ٔن الب ة  عیة والثقاف ج صادیة و ق جلنة احلقوق 

كون  ٔن  سانیة. ولهذا ميكن  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔفراد املثلیني واملثلیات ومزدو التو داً. وادثاحل عن التبلیغدًا ل  قلیل 
ساو ا ب  غی

ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق
يس املثيل يف  1993 شاط اجل ت لعام   133-138املوادمت إالشارة ٕاىل ال يس   1993فقط من قانون العقو شاط اجل سیة. ال يف سیاق اجلنح اجل

ري حمظور. ن اخلاص  ٔما  املثيل بني البالغني يف ا
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سوتو  ل
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

لواط يف املادة  2010 ر ا ت قانونيف  52مل یمت ذ هيا يف املادة 2010لعام  العقو لواط املشار ٕا ٔزالت هذه املادة التعداد العقايب  ) من قانون 5(185: 
ٔد اجلنائیة لعام   .1939إالجراءات وا

 مدغشقر
ساوي: ري م ول)   21سن رشد (سن ق

ام ق  1960 ت قانون، ال حيظر 1960ل وبعید استقاللها عن فرسا يف  شري املادة  العقو سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. ولكن  العالقات اجل
لعالقات الغريیة  331 سبة  ل لعالقات املثلیة. 21و 14ٔن سن الرشد  سبة   ل

 مايل
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

ت قانونمل ینص  1961 ت قانونوال  2001لعام  العقو ي سبقة لعام  العقو سیة املثلیة الرضائیة بني  1961ا سهتدف العالقات اجل ىل مواد 
 البالغني.

یق   موزم
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

يس املثيل. (املواد   35/2014قانونىل  2014صادق الربملان يف متوز/یولیو  2014 شاط اجل زیل املواد السابقة اليت جترم ال ي  و  70ٕالجامع وا
ت لعام  71 لطبیعة"). بدء تطبیق  1886من قانون العقو ايف  اليق م ٔ كرر "سلوك ال  شلك م ن ميارسون  اص ا ٔش ىل ا ت  تفرض عقو

ام قانون العقو  . 2015ت اجلدید يف 
 النیجر

ساوي:  ري م ول)   21سن رشد (سن ق
ت قانونال ینص  1961 سیة املثلیة الرضائیة, ولكن املواد  العقو ٔن سن الرشد (سن  282و  278ىل مواد خمصصة بتجرمي العالقات اجل تنص 

ول)  لعالقات املثلیة و 21الق سبة  لعالقات الغريیة. 13ل سبة   ل
 راوندا

ساوي:  ري م ول)   18سن رشد (سن ق
ت قانونال ینص  1980 سیة املثلیة. املواد  العقو ول)  362و  358ىل نصوص متنع العالقات اجل لعالقات  16حتدد سن الرشد (سن الق سبة  ل

سانیة يف 18الغريیة،  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش عي ل لعالقات املثلیة. مت رصد الوضع إالج سبة   ل
عي شدید.  2016ام تقرر شري ٕاىل ومص ٕاج ي  ا، وا ٔفریق سیة لرشق  ة واحلقوق اجل ادرة الص اكريو) الصادر عن م ٔ ) 

ب س  ساو تويم وری
ساوي:  ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونال حيتوي  2012 ة اي مواد لتجرمي العالقات املثلیة الرضائیة بني البالیغني. القانون یل 2012لعام  العقو ٔفعال املناف غي إالشارة ٕاىل "ا
ستعامر. ت يف فرتة   لطبیعة" واليت اكنت موجودة يف قانون العقو

شیل  س
ساوي:  ول) م  18سن رشد (سن ق

شل  2016 ت قانونمن  (د ٔ، ) 151املادةدلت س شلك خمالف 1955لعام  العقو ٔي خشص  س الرش مع  ٔ: اجل ٔلغى جترمي " ي  ، وا
 لطبیعة".

ا ٔفریق وب   ج
ساوي:  ول) م  16سن رشد (سن ق

و قوانني من  القضیةبعد رفع  1998 ٔلغت ا ستوریة،  ت قانونٕاىل احملمكة ا ) جرمت العالقات 601) و (1(600. املادة 1955لعام  العقو
لرتايض، وقانون  سیة املثلیة بني البالغني  لواط.اجل  جترمي ا

 

 )25ٔمراك (

تني ٔرج  ا
ساوي:  ول) م  18سن رشد (سن ق

ام  1920سن قانون  1887 ي بدء تطبیقه يف  ت فدرايل وا سیة املثلیة بني البالغني. ولكن 1887ٔول قانون عقو رش القانون ٕاىل العالقات اجل . مل 
اص  احمللیة القواننيمؤخراً مت ٕاصدار بعد  ٔش ٓداب. مت اضطهاد ا ٔفعال ا  الق العامة وا ٔ سیة وتقنن ا سهتدف املثلیة اجل وإالقلميیة اليت 

ري ا يس ومغا ه اجل شلك شدید بواسطة هذه القوانني. املثلیني واملثلیات ومزدو التو سانیة   لهویة اجل
 جزر الباهاما

ساوي:  ري م ول)   18سن رشد (سن ق
ن اخلاصة بتعدیل  1991 ٔما سیة املثلیة يف ا ٔفعال اجل سیة اجلنح لقانونمت ٕالغاء جترمي ا ام  1989لعام اجل ي بدء تطبیقه يف  . سن 1991، وا

لعالقات الغريیة  سبة  ل ول)  لعالقات املثلیة 16الرشد (سن الق سبة  ل ٔنظر املادة 18، و سیة اجلرامئ قانون) من 2)(1(16. (  املزنيل والعنف اجل
ت قانون)(ج) من 4(107). املادة  1991لعام لطبیعة" كام حصل يف بعض  العقو ة  ن املناف دام العنف ضد خشص ملنع "اجلرا رشیع است ىل  تنص 

 .حلاالتا
 بلزي

ساوي:  ول) م  16سن رشد (سن ق
ستعامر يف  2016 لواط املوروثة من زمن  و اكلیب قضیةحمكت احملمكة العلیا يف بلزي بعدم دستوریة قوانني ا . راجعت العام املدعي .ضد ٔوروز

ة  ت قانوناحملمكة صیا ن اخلاصة. العقو ٔما يس املثيل الرضايئ بني البالغني يف ا شاط اجل ين ال ست دراج عبارة  ٕ ٔمرت   و
ا  بولیف

ساوي:  ول) م  14سن رشد (سن ق
ت ( 1832 ٔول قانون عقو ل  ام 1831د ذ يف  زي التنف سباين 1832)  ستعامر  ت من فرتة  ىل قانون العقو بري  . اعمتد هذا القانون شلك 

ن اخلاصة ٔما سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني يف ا ٔفعال اجل د نصوص قانونیة متنع ا لواط. ال یو ىل نصوص حول ا ي مل حيتوي   قانونيف  وا
ت  ).2010احلايل ( العقو

 الربازیل
ساوي:  ول) م  14سن رشد (سن ق

ٔول  1831 ت قانونمل بتضمن  لواط. ولكن هناك  عقو اص  دالئلٔي مادة عن ا ٔش ت الضطهاد ا ٔخرى من قانون العقو دام مواد  ىل است
ٔنظر  لمزید من املعلومات  لیة.   سیة م ٔفعال  ن ینخرطون يف   .وهنا هناا

 كندا
ساوي: ري م ول)   18سن رشد (سن ق

ح تطبیق  1969 ت قانون تعدیل قانون مرشوعٔ ام 150-(املرشوع يس العقو ٔي  1969) يف  ٔو بني  ٔزواج  ة" بني ا الغاء جترمي "املامرسة الرشج
و  21خشصني فوق سن  ىل ممارسة هذا الفعل. سن رشد (سن ق ،  18ل) ام یوافقان  س الرش . ملزید من املعلومات  16ل ري الرش س  ل

 . هناو  هناو  هناو  هناو  هنأنظر 
 شیيل

ساوي: ري م ول)   18سن رشد (سن ق
ت قانونمن  365املادة  19،617من قانون  10تعدل املادة  1999 سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. حتدد املادة نفسها  العقو ٔفعال اجل وتلغي جترمي ا

ول) ب  لولوج الرش املثيل" و  18سن الرشد (سن الق سبة " ل ٔنظر 14اما  لمزید من املعلومات  سیة.   ٔفعال اجل  .هنا امًا لبايق ا
یا  ولوم

ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق
الل ٕالغاء املادة  1981 س الرش املثيل" من  ت قانون) من 2(323مت ٕالغاء جترمي "اجل ستوریة  1980ام عقو ٔلغى قرار احملمكة ا - 507يس. 

ٔمربعض النصوص   1999لعام ذي ل ت لرشف   85/1989رمق التنف ٔفعال املثلیة" تعد ٕاها ٔو "ممارسة ا لیًا"  ون الشخص م ٔن " ي ینص  وا
 العسكري. 

 وستا راك
ول)  ساوي:سن رشد (سن ق  15م

ام  1971 ت  لواط حتت  1941جرم قانون عقو رشیع  233املادةا ت قانون. ب سیة املثلیة الرضائیة يف  1971ام عقو ٔفعال اجل ، مت ٕالغاء جترمي ا
ن اخلاصة. ملزید من امل ٔما ٔنظر ا  .وهنا وهنا وهنا هناعلومات 

 و
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ام  1979 عي يف  ج فاع  ٔقر ٕاجراءات وقائیة حملارهتا، وذ 1979مت ٕالغاء قانون ا عي" و ٔدان "املامرسات املثلیة" واعتربها "هتدید اج ي  ، وا
رشیع  ت قانونب ملادة دید عقو ه جيرم  سیة ولك ٔنظر 1(359. ال جيرم هذا القانون املثلیة اجل لیهتم يف العلن".  ن یعرضون م اص "ا ٔش  هنا) ا

 .وهنا
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نیاكن وم  مجهوریة ا
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

ام  1822 ت مطبق بعد الغزو الهایيت  ٔول قانون عقو سیة ا 1822مل حيتوي  ٔفعال اجل ن ٔي مواد لتجرمي ا ٔما ملثلیة الرضائیة بني البالغني يف ا
ت قانوناخلاصة.  ٔمر. ولكن املادة  2007اجلدید لعام  العقو دا الرشطة لعام  210مل یتطرق لهذا ا ٔي فعل هنا( 1966من قانون  لواط ( ) جيرم ا

ٔفراد قوات الرشطة. س) بني  ٔفراد من نفس اجل  يس بني 
وادور ٔ  ا

ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق
ت املادة  1997 ت قانون) من 1(516اق س من  العقو ستوریة  8-4حل سیة املثلیة". مت ٕالغاء هذه املادة بقرار احملمكة ا ٔفعال اجل ىل "ا سنوات 
ٔنظر س ت 111-97-رمق بقرار  .وهنا, هنا. ملزید من املعلومات 

 السلفادور
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

ت قانونمل بعاقب  1822 ٔول لعام  العقو ام  1826ا سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. يف  ٔفعال اجل ٔن  الحظت 2003ا سان  جلنة حقوق إال
اص  ٔش لمتیزي ضد ا دم  ست ٔحاكم احمللیة  يس.ا هم اجل ىل تو  بناًء 

ال  غوات
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

ندر، مت  1871 ام  جترمي ٕالغاءوفق املؤرخ مانویل فر ة ثورة  سیة املثلیة ن ٔفعال اجل ت قانون. 1871ا ام  العقو ذ  زي التنف ل  اجلدید د
1791 . 

 هایيت
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

ٔي مادة يف  1804 د  الل الفريس ال یو ح ذ استقالل هایيت عن  ت قانونم سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. العقو ٔفعال اجل  لتجرمي ا

 الهندوراس
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ام  1899 ت  ذ تطبیق فانون عقو سیة املثلیة الرضائیة قانونیة م ٔفعال اجل  .1899ا

 املكسیك
ساوي: ول) م  17سن رشد (سن ق

ام  1872 ت فدرايل يف املكسیك  ٔول قانون عقو ين  ام  1871مت ت ذ يف  زي التنف ذ  ٔ سیة املثلیة 1872و ٔفعال اجل رش هذا القانون ٕاىل ا . مل 
 الرضائیة بني البالغني.

 نیاكراغوا
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

ام  2008 ت قانونمت ٕالغاء  2007يف  لواط" حتت املادة   1974ام عقو ي جرم "ا ين 204وا ت قانون. وت  .دید عقو

 ب 
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

ذي القرارٔلغى  2008 ذي رمق  2008متوز/یولیو  31يف   332رمق الرئايس التنف ٔمر التنف ر/مایو  20يف  149ا لواط". 1949ٔ ي جرم "ا  وا

 راغواي
ساوي:سن رشد  ري م ول)   16(سن ق

رش  1880 ت قانونمل  ٔفعال ا السابق العقو سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. ولكن املادة ٕاىل ا ت قانونمن  138جل احلايل حتدد سن الرشد  العقو
ول) ب سیة الغريیة  16(سن الق ٔفعال اجل ول) ل سیة املثلیة، ب سن الرشد (سن الق ٔفعال اجل  امًا. 14اما ل

 البريو
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونمن  272جرمت املادة  1924 ام   1863لعام العقو ت  ذ تطبیق قانون عقو لواط. م سیة املثلیة قانونیة.  1924ا ٔفعال اجل ٔصبحت ا
متع املدين ٕاىل  شريولكن  و املادة ا دام ا ت قانونمن  183است لمتیزي. العقو ٔمني الغطاء القانوين   لت

 سورینام
ساوي: ري م ول)  18سن رشد (سن ق

الل الهولندي. ولكن حتدد املادة  1975 ح ذ استقالل سورینام من  سیة املثلیة م ٔفعال  اجل ت قانونمن  302ال وجود لقوانني متنع ا سن  العقو
ول) ب لعالقات املث  18الرشد (سن الق سبة  ل ول) بامًا  لعالقات الغريیة.  16لیة، ب حتدد سن الرشد (سن الق سبة  ل  اما 

ة  ٔمرك دة ا ت املت  الوال
ول) یرتاوح حسب الوالیة  سن الرشد (الق

ت سن رشد  3 – 18ٕاىل  16من  وال
ساوي  ري م

لواط" جمرمًا يف مجیع  1962-2003 ت اخلاص هبا (هنا). اكن "ا رشع قانون العقو ة، لك والیة  ٔمرك دة ا ت املت لوال درايل  حتت النظام الف
ام  ت حىت  ام  1962الوال سیة بني البالغني. يف  ٔلغت والیة ٕایلینوي جترمي املثلیة اجل يف مجیع قررت احملمكة العلیا بطالن هذه القوانني  2003ني 

ت يف  ساوي سن الرش خيتلف.   (2003)كساس .ضد لوراس قضیةالوال ري م ت سن رشد  ددت ثالث وال ت.  ما،د يف الوال  ٔال
ساس، ام وكساس ك ٔوائل  ة جون كريي  2017.  يف  ر اخلارج ن  رمسي اعتذارٔصدر وز يس  لمتیزي تعرضوالموظفني ا هم اجل ب تو س

سوب.  الفعيل او امل
ٔورغواي  ا

ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق
ت قانونٔلغى تعدیل  1934 ٔنظر  1934لعام  العقو ٔوروغواي.  لواط" يف ا  . هناجرمية "ا

 فزنویال
ساوي:سن رشد  ول) م  16(سن ق

ٔول  1836 ذ ٕاصدار  ت قانونم سیة املثلیة. مت  عقو شطة اجل ٔ دام  ثیقتو مل یمت جترمي ا س ٔند فاغرانت قانوناست اص  رو ٔش الضطهاد ا
ام  سانیة. يف  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل  حمكت احملمكة العلیا بعدم دستوریه هذا القانون. 1997املثلیني واملثلیات ومزدو التو

 

یا ( یوان]20ٓس  ) [مع 

 البحرن
ساوي: ري م ول)   21سن رشد (سن ق

ت قانونمت ٕاقرار  1976 ام  العقو ٔلغى هذا القانون جترمي العالقات  1976اجلدید  ت املوروث من إالنتداب الربیطاين.  بعد ٕالغاء قانون العقو
ول) ب دد سن الرشد (الق سیة املثلیة الرضائیة ولكن  لعالقات الغريیة و 20اجل سبة  ل لعالقات املثلیة. 21ام  سبة  ل  ام 

 مكبود
ساوي:  ول) م  15سن رشد (سن ق

ام  1953 ٔصبحت مكبود حتت امحلایة الفرسیة  ٔمريي  ي ال جيرم  1867بعد الطلب ا ي بدوره وضع مكبود حتت القانون الفريس ا وا
ام  سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. بعد استقالل مكبود  شاطات اجل ٔي مواد لتجرمي 1953ال ت قانونهذه العالقات ٕاىل  مل یمت ٕاضافة   .العقو

 الصني
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونال یتضمن  1997 دام املواد اليت جترم التعصب  1997احلايل لعام  العقو سیة املثلیة الرضائیة. مت است ٔفعال اجل ٔي مواد رصحية لتجرمي ا
يض يف  ام ا السهتداف  1979ام قانونالر سیة املثلیة حىت ٕالغاءها  شاطات اجل ىل الرمغ من 1997ل ول.  لغاء  لتوصیات الصني ق ٕ املتعلقة 

ام  وري الشامل  ستعراض ا سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل لتو متیزي املتعلق  ٔن يف  تطبیق یمت مل 2013ا . مت ٕالغاء 2016ٔي مواد يف هذا الش
ام  ونع يف  سیة املثلیة يف هونغ  ٔفعال اجل اكو يف  1991جترمي ا  .1996وم

ة  ميور الرشق
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

رش  1975 ت قانونني استقاللها عن الربتغال. مل  ن اخلاصة. 2009ام  عقو ٔما سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني يف ا ع العالقات اجل  ٕاىل م
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سیا  ٔندون
ساوي: ري م ول)   18سن رشد (سن ق

ٔجزاء.  1976 لب ا ٔ ام يف  ستقالل يف  ىل  ت قانون. ال حيتوي 1945حصلت  دد  العقو سیة املثلیة.  ٔي مواد لتجرمي العالقات اجل ىل 
ساوي.  2002لعام  الطفل حامیة قانون ري م لعالقات املثلیة و  18سن رشد  سبة  ل متتع  16ام  و  ٔن ا لعالقات الغريیة. مع   واسع بطیفام 

سیة التعابري من سانیة اجل ت كام هو معروض يف قسم التجرمي.واجل  ، یمت تفسري بعض مواد قانون العقو
 ارسائیل

ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق
ٔن  1988 ت قانونمع  لواط" يف القسم  1977لعام  العقو علقة " وى مواد م ام  347اح ٔلغى هذه املواد  ٔن الربملان   .1988ٕاال 

ن  الیا
ساوي: ول) م  13سن رشد (سن ق

ام  دراسةوفق  1882 ايم 2014يف  دى فرتة قصرية بني  ن احلدیث (ما رخي الیا يس املثيل يف  شاط اجل ٔبداً جترمي ال  ).1881-1873، مل یمت 

ٔردن  ا
ساو  ول) م  16ي:سن رشد (سن ق

ٔنظر  1960 سیة املثلیة،  ٔفعال اجل ٔوسط اليت ال جترم ا ول القالئل يف الرشق ا دى ا ٔردن يه ٕا ت قانونا ٔردن 1960لعام  العقو ٔن ا . ومع 
ٔن  ة بعض اليشء ٕاال  ٓم ة  متیزي مستوىیعترب ب عي والومص ا ٔقلیات ضد إالج سیة ا داً. اجل  بري 

 اكزخستان
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

يت 1998 حتاد السوف ايت من  ىل احلمك ا ٔلغى مع حصولها  ت قانون،  سیة املثلیة الرضائیة. 1997لعام  العقو ٔفعال اجل  املواد السابقة واليت جترم ا

زيستان  قر
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ٔلغى  1998 يت،  حتاد السوف ايت من  ىل احلمك ا ت قانونمع حصولها  سیة املثلیة الرضائیة. 1997لعام  العقو ٔفعال اجل  املواد السابقة واليت جترم ا

 الوس
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

شري  1954 ستقالل عن احلمك الفريس، ال  ت قانونبعد  سیة املثلیة الرضائیة. 1989لعام  العقو  ٔي مواد لتجرمي العالقات اجل

غولیا  م
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

سیة امل  1961 ام مت الغاء جترمي العالقات اجل  .2002ام  قانون. بقي هذا املوقف يف 1961ثلیة بعد ثورة حزب الشعب الثوري 

ال  ن
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

سانیة وثنائيي اجل  قراريف  2008 ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش ٔن ا اص احملمكة العلیا واليت قررت  ٔش س 
متت 2014لعام  تقررطبیعیني. يف  س  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش ٔن ا د  عون حبامیة و

 .دستوریة
 ور الشاملیة 

ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق
سیة املثلیة يف  1950 ٔفعال اجل ىل وجود قوانني لتجرمي ا ام  1950لعام  اجلنايئ القانونال یظهر دالئل  ي مت تعدی يف   .2009وا

 الفلبني
ساوي: ول) م  12سن رشد (سن ق

سیة املثلیة بني البالغني. 1932املعدل لعام  ايئاجلن القانونيف  1932 شاطات اجل ي ال جيرم ال  وا

 ور اجلنوبیة
ساوي: ول) م  13سن رشد (سن ق

ٔفعال 2009(املعدل سنة  1962لعام  اجلنايئ القانونيف  1962 سیة املثلیة الرضائیة.) ال مواد لتجرمي ا  اجل

 یوان
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ت لعام  1954 سیة املثلیة بني البالغني يف قانون العقو دة).1954ال وجود ملواد جترم العالقات اجل ٔمم املت ظمة ا ا عضوا يف م ست ب یوان ل ) . 

 طاجكستان
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

سیة املثلیة بني البالغني يف ال وجود ملواد  1998 ت قانونجترم العالقات اجل  )2010(املعدل يف  1998لعام  العقو

 یلند 
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

سیة املثلیة بني البالغني يف  1957 ت قانونال وجود ملواد جترم العالقات اجل  1956لعام  العقو

تنام   ف
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

نتداب الفريس يف  1945 سیة املثلیة بني البالغني يف . ال 1945بعد استقاللها عن  ت قانونوجود ملواد جترم العالقات اجل  .1999لعام  العقو

 الضفة الغربیة
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ة احملت حتت  1960 ٔرايض الفلسطی ت قانونالضفة الغربیة يف ا ٔردين لعام  العقو سیة املثلیة بني 1960ا . ال وجود ملواد جترم العالقات اجل
اقشةالبالغني. ولكن  دة.  م ٔمم املت ست عضو يف ا دُا. الضفة الغربیة ل ٔمر حمدود  يس يف العلن   التنوع اجل

 

یا ( وسوفو]49ٓس  )  [مع 

 ٔلبانیا
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ملادة  1995 ٔلغاء التجرمي  ل  ت قانونمن  116ق ال بعقوبة تصل ٕاىل  137، جرمت املادة العقو سیة" بني الر س. 10"املثلیة اجل  سنوات يف احل

 ٔندورا
ساو  ول) م  16ي:سن رشد (سن ق

ت قانونٔندورا اكنت حتت  1791 لواط" يف  العقو ي الغى جترمي "ا  .1791الفريس وا

نیا  ٔرم
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ام  2003 ل  سیة املثلیة خبمس  2003ق ىل العالقات اجل ي یعاقب  يت وا حتاد السوف ت املوروث من  نیا تعمل بقانون العقو ٔرم اكنت 
ت قانونسنوات يف السجن. مت ٕالغاء املادة يف    2003عقو

منسا  ا
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونرفع  1971 سیة املثلیة. 1971ام  عقو ت عن العالقات اجل  مجیع العقو

ان  ٔذربی
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ام  2000 ل  ال". مت ٕالغاء هذه املادة  113، جرمت املادة 1988ق س الرش بني الر ت بقانون"اجل ام ا العقو  .2000جلدید يف 
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 روسیا البیضاء
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

سیة" بعقوبة تصل ٕاىل مخس سنوات يف السجن حتت املادة  1994 ٔفعال املثلیة اجل ت قانون. مت ٕالغاء التجرمي مع ٕاقرار 119مت جترمي "ا  العقو
ام   .1994اجلدید يف 

 بلجیاك
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ت قانونمل جيرم  1830 سیة املثلیة بني ال  1867البلجیيك لعام  العقو ٔفعال اجل  بالغني.ا

 البوسنا والهرسك
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ٔعوام  1998/2001 ٔجزاء من البوسنة والهرسك يف ا سیة يف ثالث   .2001, 2000، 1998مت ٕالغاء جترمي املثلیة اجل

 بلغار
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونٔلغى  1968 ٔفعال والعالقات املثلیة. 1968لعام  العقو  مجیع املواد اليت اكنت جترم ا

 رواتیا
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ت قانون 1977  .1977لعام  العقو

 قربص
ساوي: ول) م  17سن رشد (سن ق

ت قانونمن  171حتت املادة  1998 س ملدة مخس سنوات. مت ٕاز 1959ام  عقو حل ور  سیة بني ا ري الطبیعیة" اجل ٔفعال  ىل "ا ، یعاقب 
ام  ام  جترمي ةالشاملی قربص ٔلغت. قربص ضد مودیناسيف قضیة  1998هذه املادة يف  سیة يف   .2014املثلیة اجل

شیك  مجهوریة ال
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ت قانونٔلغى  1961 ام  العقو ي مت ٕاقراره  لواط". 1962ا  املواد املتعلقة "

منارك  ا
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ت قانونٔلغى  1933 ام  العقو ي مت ٕاقراره  سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. 1933ا لعالقات اجل  املواد املتعلقة 

 استونیا
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونٔقرت استونیا  1992 ام  العقو يت  حتاد السوف ل  ٔلغى جترمي العالقات املثلیة. 1991اخلاص هبا بعد  ي   وا

 فلندا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ام  1971 ت لقانون 1971ٔلغى تعدیل  ري القانوين". 20الفصل رمق  1889ام  عقو  "امجلاع 

 فرسا
ول) ساوي: سن رشد (سن ق  15م

ت قانون 1791 سیة املثلیة. طبق القانون يف  1791ام  عقو ٔول ب یلغى جترمي العالقات اجل لواط" ویعد بذ  ٔلغى مواد "ا ي  ك،وا  مارتی
 .مایوت، الفرسیة غیا، رتیلميي سانت غوادلوب،

ا  جورج
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ت قانون 2000 يت. العقو حتاد السوف  ٔلغى املواد السابقة املوروثة من فرتة 

 ٔملانیا
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ٔملانیا عن تطبیق مواد  1968/1969 ت قانونىل الرمغ من توقف  ايم 175(الفقرة  العقو ٔن القانون مل 1969و  1968) يف  ام  یلغى. ٕاال  حىت 
1994. 

ن  الیو
ساوي: ري م ول)   17سن رشد (سن ق

ت قانون 1951 ل 1951ام  عقو ري قانونیة وفق املادة . ق سیة املثلیة  ٔفعال اجل ول) 347و  339هذا التارخي اكنت ا  17. سن الرشد (سن الق
ور" و ري الطبیعیة بني ا سیة  لعالقات اجل سبة " لعالقات الغريیة. 15ل سبة   ل

ر  ا
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانون 1962 ام  العقو ٔلغى مواد  ي   .1878ا

سلندا ٔ 
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ت قانون 1940  .العقو

رلندا  ا
ساوي:سن رشد  ول) م  17(سن ق

لواط" من القسم  1993 ت قانونمن  2مت ٕالغاء مواد "ا  1993لعام  العقو

 ٕایطالیا
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ٔول  1890 ت قانونمل جيرم  ن اخلاصة. عقو ٔما سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني يف ا  ٕایطايل العالقات اجل

 وسوفو
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ت قانون 1994  .العقو

ا  التف
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

يت،  1992 حتاد السوف ت قانونبعد انفصالها عن   .العقو

ن شتا  خلت
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونتعدیل  1989  ,130و  192, الغاء املواد 1989لعام  العقو

 لیتوانیا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

يت،  1993 حتاد السوف ت قانونبعد انفصالها عن   .العقو

 لكسمبورغ
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ت قانون 1795  .العقو

 مقدونیا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ت قانون 1996 سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. العقو لعالقات اجل  ٔلغى مجیع املواد السابقة املتعلقة 

 مالطا
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

ت قانونمن  201ٕازا املادة  1973 ام  العقو  .1973يف 
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وفا  مو
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ت قانونمن  106ٕازا املادة  1995 ام  العقو  .1995يف 

و  مو
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

لواط" من  1793 ت قانونٕازا مواد "ا ام  العقو  .1793يف 

ٔسود  اجلبل ا
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانون 1977  .العقو

 هولندا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ذ ٕاحلاق اململكة الهولندیة بفرسا ودخول  1811 ت قانونم ام  العقو ذ يف  زي التنف ي مل جيرم  1811الفريس النابلیوين  لواط".  كام هو وا "ا
ت قانوناحلال مع   احلايل. العقو

 الرنوجي
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ت قانونمن  213ٕالغاء املادة  1972  الرنوجيي. العقو

 بولندا
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ام  1932 ت البولندي يف  سیة العالقاتٔي مواد لتجرمي  1932مل حيتوي قانون العقو  املثلیة الرضائیة بني البالغني. اجل

 الربتغال
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانون  1983 ام  1983لعام  العقو ت  ٔلغى قانون عقو ي  سیة. 1886ا ي جرم العالقات املثلیة اجل  وا

 رومانیا
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ت قانون 1996  .العقو

 روسیا
ول)  ساوي:سن رشد (سن ق  16م

رت املادة  1993 ت لعام 1(121ذ يت ( 1934) لقانون العقو لسجن ملدة تصل هنالالحتاد السوف لهيا  ال" یعاقب  سیة بني الر ) "العالقات اجل
ام  الل العقود املاضیة توثیق العدید من القوانني املتعلقة القانونمت ٕازا املواد من  1993ٕاىل مخس سنوات. يف  يس . مع هذا، مت  ه اجل لتو

ايل يف روسیا.  عي  ج ٔن الومص  متویل)، كام  لتعابري والتجمع وا سانیة (ف یتعلق  الالعدید من التقارر عن مالحقة  حتدثتوالهویة اجل  الر
ٓذار  املثلیني شان يف   واليت نتج عهنا نتاجئ ممیتة. 2017يف الش

 سان مارینو
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

لعالقات املثلیة من  2004 ت قانونمت ٕازا املواد املتعلقة  ام  العقو  .2004يف 

 رصبیا
ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق

ت قانونال حيتوي  1994 سیة املثلیة. 1994لعام  العقو لعالقات اجل  ٔي من املواد السابقة املتعلقة 

یا  سلوفا
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

تالعق قانونٔلغى  1962 ت السابق. و  املواد يف قانون العقو

نیا  سلوف
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ىل 1977 نیا  ت قانون معلت سلوف ام  العقو ا يف  زال جزء من یوغسالف ام  1976عندما اكنت ال ت اجلدید  1977ويف  ٔقرت قانون العقو
سیة. ملثلیة اجل ٔلغى املواد املتعلقة  ي   ا

 اسبانیا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ستوریة  1979 ميقراطیة ا س ا ٔس ت. ( ٔزیلتبعد ت لعالقات املثلیة من قانون العقو  )اهناملواد املتعلقة 

 السوید
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

لواط" من  1944 ت قانونٔلغت السوید مواد "ا ام  العقو  .1944يف 

 سورسا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

سیة يف  1942 و من املواد اليت جترم املثلیة اجل ت قانونختلصت مجیع مقاطعات ا  . 1942لعام  العقو

 ریا
ساوي: ول) م  18سن رشد (سن ق

مرباطوریة الرتیة لعام  1858 ت  ر قانون عقو ٔیضًا ملواد  1858مل یذ سیة املثلیة الرضائیة بني البالغني. وال وجود  لعالقات اجل علقة  اي مواد م
ت قانونيف   احلايل. العقو

 ٔورانیا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ٔلغیت هذه املواد من  1991 سیة املثلیة جمرمة بعقوبة تصل ٕاىل مخس سنوات يف السجن.  ت قانوناكن العالقات اجل  .1991لعام  العقو

دة لكة املت  املم
ول) ساوي: سن رشد (سن ق  16م

ام  1967 لواط" يف  لمامرسة "ا دام  لكرتا و ویلز 1861مت ٕالغاء عقوبة إال ٔ ٔلغت  ام  التجرمي قوانني.  ام 1967يف  و  1981، اسكوتلندا يف 
ام  رلندا يف  ٔ روتريي &  دوجون(قضیة  .1982شامل  ٔ دة:  لمملكة املت ت التابعة  ا ٔلغت العدید من الك سان) كام  ٔوروبیة حلقوق إال يف احملمكة ا

لیا ( ك ٔنغیال (2000د رييس (2001)،  )، جزر 2001)، جزر اكميان (2001)، جزر فرجن الربیطانیة ( 1994)رمودا)، 1983)، بیلیویك 
ل طارق ( ند )، وج رييس (1992)، وجزرة مان (1993فو سريات (1990)، و ا اجلنوبیة، وسانت 2001)، ومون كرين، وجورج )، وب

رس  ٔخرى (هیالنة، وجزر  ٔقالمي ا كوس، ومجیع ا  ).2001واك
  

انوسیا (  )8ٔوق

 اسرتالیا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ذ 1997-1975 ايم  ٔ ذ يف مثان مقاطعات خمتلفة بني  زي التنف ام 1997و  1975ٕالغاء التجرمي  ٔسرتالیا جرامئ 1975. يف  وب  ٔلغت ج  ،
ة، وبعد  الق ٔ ري  سیة  ٔغراض  س  ام  22البغاء، الفاحشة اجلسمية وال ٓخر دو تلغي التجرمي يف  سامنیا  اج 1997اما اكنت  . بعد است
سان بعدم التوافق يف قضیة  دة حلقوق إال ٔمم املت قة عن ا لجنة املن لت احلكومة  1994يف  ٔسرتالیا ضد توننيا ٔد ٔساس اخلصوصیة)،  ىل  )

سان حقوق قانون) من 1( 4حتادیة القسم  يس السلوك )إال ٔسرتايل.  1994لعام (اجل ٔ يف القانون ا  مع هذا املبد
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جي  ف
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

ام  2010 جي قرارا 2005يف  ٔلغت احملمكة العلیا يف ف و ضد مكوسكر وتوماس دان دهريیندرا يف،  ادا ٕاىل املواد ا لغاء ٕادانتني اس ٕ  ،175 
ٔ) و  ت قانونمن  177(ج) و  175( ري الالئقة. وق العقو ب الطبیعة "واملامرسات  رت ٔحاكم اليت جترم "العالقات اجلسدیة ضد  ٔلغیت هذه ا د 

ر  2009لعام اجلرامئ مبرسوميف هنایة املطاف  زي النفاذ يف شباط / فربا ل  ي د  .2010، ا
 جزر مارشال

ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق
لرتايض بني البالغني يف  2005لعام  اجلنايئ القانون (دل قانون (تعدیل 2005 س  ىل نفس اجل يس القامئ  شاط اجل القانون اجلنايئ ٕاللغاء جترمي ال

 القطاع اخلاص.
كرونزي  م

ساوي: ول) م  14سن رشد (سن ق
كفونیة لعام  1982 لفرا ٔول  لرتايض بني نفس  1982ومل یتضمن القانون القانوين ا سیة  ٔفعال اجل ٔي حمك جيرم ا ائیة)  ٔحاكما ج ي یتضمن  (ا

ذ ذ احلني. وقد  یل م ٔي حمك من هذا الق س بني البالغني ومل یقدم  رتاف العام 5التقارر (الفقرة  ٔفادتاجل ال ٔن الثقافة تومص  ٔو مبناقشة ) ب
لیني   اص م ٔش لنا  ٔنفسهم  ٔن یعرفوا  ٔفراد  درا ما ميكن ل سانیة، و يس والهویة اجل سیة، مبا يف ذ املیل اجل  سیا.بعض املسائل اجل

 ورو
ساوي: ول) م  17سن رشد (سن ق

ر / مایو  2016 ٔ ویزنالند لعام  1899القانون اجلنايئ لعام   2016لعام اجلرامئ قانون ٔلغى 2016يف  الصه من القانون اجلنايئ يف  ي مت است ا
رت. 1899 ٔن هذا القانون  وذ ورو  ٔكرث القوانني مشوال يف الب  -حكومة  ٓن  عتبارها جرمية.  -وهو حىت ا سیة  زیل املثلیة اجل ي  لتا  وق

ام  وري الشامل يف  ستعراض ا ٔوىل من  س يف دورهتا ا يس من نفس اجل شاط اجل ورو يف وقت سابق ثالث توصیات بعدم جترمي ال
2011 

 نیوزیالندا
ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق

سیة املثلیة ٕاصالح قانونٔقرت امجلعیة العامة  1986 ال البالغني من العمر   1986لعام اجل سیة بني الر ٔلغى جترمي العالقات اجل ي  اما مفا  16ا
س ب شاط من نفس اجل كن ال ر فوق. ومل  ري قانوين. ويف شباط / فربا ساء  لنت، 2017ني ال ح معلیة  ٔ رشیعا لف ٔهنا ستقدم  حكومة نیوزیلندا 

لرتايض ب س  ل ممارسة اجل ٔ ت التارخيیة من  ام تقدمي الطلبات ٕاللغاء إالدا ال. ويف  و املرتبطة هبا) وتویالو 2007ني الر ٔلغت نیوي (ا  ،
ة لتعدیل قانون نیوي مبوجب  لرتايض ن س  ىل نفس اجل ل  2007لعام نیوي قانون تعدیل قانون(إالقلمي التابع) جترمي العالقات القامئة  . وقد د

زي النفاذ يف  مترب  20هذا القانون   .2007ٔیلول / س
 الو

ساوي: ول) م  16سن رشد (سن ق
ال املثلیني، مع  ٔلغت 2014 لرتايض بني الر س املثيل  ىل اجل يس القامئ  شاط اجل ا القانونیة اليت جترم ال ٔحاك الالو  ت قانون ٕاد  دید عقو

س یل، وقعها الرئ ٔحاكما من هذا الق ریل  ال یتضمن  ٔ سان /  لت. 2014يف ن يس من نفس  وق شاط اجل الو سابقا ثالث توصیات بعدم جترمي ال
و  ستعراض ا ٔوىل من  س يف ودورهتا ا ام اجل ام 2011ري الشامل يف  ٔن جرامئ الكراهیة، مبا يف  مرشوع، رفض 2014. ويف  ش قانون 

سیة، ومل ی  ىل املیول اجل دقل ٕاىل قانون. ذ اجلرامئ القامئة  ٔف سانیة  و ري الهویة اجل يس ومغا ٔن جممتع املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ب
ٔم  ه هتدیدات  س یوا انب احلكومة.وثنائيي اجل  یة ویدعو ٕاىل اختاذ ٕاجراءات من 

 فانواتو
ساوي: ول) م  15سن رشد (سن ق

ام  1981 ٔصبحت فانواتو دو مستق يف  ٔن  ايئ لها (ساري املفعول 1980بعد  ٔول قانون ج ت  ة  جيرم مل )1981، س ) نفس 122(انظر الصف
ام  ة عرشة من معرمه. ويف  ن جتاوزوا الثام اص ا ٔش س بني ا ل 2006اجل ٔد ت قانون،  ٓذار   2006لعام (تعدیل )العقو ٔ نفاذه يف  ي بد (ا

ول. 99)، ٕالغاء املادة 2007مارس  / ٔدى ٕاىل مساواة سن (الرشد)الق  اكمل، مما 
 

ري قانونیة ( سیة املثلیة:  ٔفعال اجل  ) 71ا
دة 37% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

ٔول امس الب  رسد العمود ا يس املثيل.  شاط اجل ول اليت جترم ال ىل مجیع ا امة رسیعة  ىل ویقدم هذا القسم حملة  ٔو فقط  ساء،  ال وال ىل الر شري ٕاىل ما ٕاذا اكن القانون ینطبق  وٕاذا اكن الرمز 
 ٔ ان ا االت الب د ٕ ال يف هذه القامئة  رتبط لك ٕاد وفر وص ٕاىل نص القانون، ومرجع لنص املواد. و ٔما العمود الثاين ف ال فقط.   كرث مشولیة يف قسم التجرمي من هذه الوثیقة.الر

ا   )32(ٔفریق

ر  اجلزا
ر   ٔنىث -ذ

 .اجلنايئ القانونمن  338، 333املواد  1996

 ٔنغوال
ر   ٔنىث -ذ

ت.4(71، 70املواد  1886  ) من قانون العقو

سوا  ب
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  167، 165، 164املواد  1964  .العقو

 بوروندي
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  567املادة  2009  .العقو

اكمريون  ا
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  1-347املادة  1965  .العقو

 جزر القمر
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  318املادة  1981  .العقو

 ٔریتري
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  600املادة  1957  .العقو

 ٔثیوبیا
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  630و  629املادة  1957  .العقو
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یا  ام
ر   ٔنىث -ذ

ٔ) و 144و  144املادة  1965/2014 ت قانونمن  (2)147(  .العقو

 ا
ر  ذ

ت قانونمن  104و  99املادة  1960  .العقو

ا  غی
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  325املادة  1988  .العقو

ا  ی
ر   ذ

ت قانونمن  162املادة  1948  .العقو

 لیبري
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  14.74املادة  1978  .العقو

ا  لی
ر   ٔنىث -ذ

 ).408و  407(تعدیل املواد   1976لعام  70القانون 1976

 ماالوي
ر   ٔنىث -ذ

ٔ) من 137و  153املادة  1930 ت قانون(  .العقو

 موریتانیا
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  308و  306املادة  1983  .العقو

شیوس  مور
ر   ذ

ت قانونمن  250املادة  1838  .العقو

 املغرب
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  489املادة  1962  .العقو

ا ی  م
ر   ذ

 قانون عريف.

ري  نی
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  217و  215و  214املادة  1990  .العقو

غال  سی
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون) من 3(319املادة  1965  .العقو

 سريالیون
ر   ذ

ت قانونمن  61املادة  1861  .العقو

 الصومال
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  409املادة  1962  .العقو

وب السودان  ج
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  148املادة  2008  .العقو

 السودان
ر   ٔنىث -ذ

تا قانونمن  151و  148املادة  1991  .لعقو

 سوازیالندا
ر   ذ

 قانون عريف.

 تزنانیا
ر   ذ

ت قانونمن  154املادة  1945  .العقو

 توغو
ر   ذ

ت قانونمن  88املادة  1980  .العقو

 توس
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  230املادة  1913  .العقو

 ٔوغندا
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  145املادة  1950  .العقو

یا  زام
ر   ٔنىث -ذ

ت قانونمن  156و  155املادة  1930  .العقو

ابوي  زم
ر   ذ

ت قانونمن  73املادة  1996  .العقو

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70993/75092/F1429731028/ETH70993.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/75299/78264/F1686462058/GMB75299.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/75289/107490/F973061365/GMB75289%20pp%201284_1316.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gh/gh010en.pdf
http://www.refworld.org/docid/44a3eb9a4.html
http://www.kenyalaw.org/Downloads/GreyBook/8.%20The%20Penal%20Code.pdf
http://www.icla.up.ac.za/images/un/use-of-force/africa/Liberia/Penal%20Code%20Liberia%201978.pdf
http://www.icla.up.ac.za/images/un/use-of-force/africa/Liberia/Penal%20Code%20Liberia%201978.pdf
http://www.icla.up.ac.za/images/un/use-of-force/africa/Liberia/Penal%20Code%20Liberia%201978.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Code-1983-penal.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mu/mu008en.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190447
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5591
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6336
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1861/100/pdfs/ukpga_18610100_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1861/100/pdfs/ukpga_18610100_en.pdf
http://www.gurtong.net/LinkClick.aspx?fileticket=eLPDLffO3HE%3D&tabid=342
http://www.ecoi.net/file_upload/1329_1202725629_sb106-sud-criminalact1991.pdf
https://www.hsph.harvard.edu/population/trafficking/tanzania.sexoffenses.98.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/tg/tg003fr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/tg/tg003fr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/tg/tg003fr.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/zmb/1931/the_penal_code_act_html/Zambia_Penal_Code_Act_1930_as_amended_2005.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/zwe/2006/criminal_law_codification_and_reform_act_html/criminal_law_codification_and_reform_act.pdf


 )10ٔمراك (

غوا وربودا  ٔن
ر   ٔنىث -ذ

نمن  15و  12املادة  1995 ت قانو  .العقو

دوس  ر
ر   ٔنىث -ذ

نمن  154املادة  1992 ت قانو  .العقو

نیاك  دوم
ر   ٔنىث -ذ

نمن  16و  14املادة  1998  .تالعقو قانو

 غرینادا
ر   ذ

نمن  431املادة  1993 ت قانو  .العقو

 غیا
ر   ذ

نمن  354و  353و  352املادة  1893 ت قانو  .العقو

اك  اما
ر   ذ

نمن  79و  78و  77و  76املادة  1864 ت قانو  .العقو

س س ونیف ی  سانت 
ر   ذ

نمن  57و  56املادة  1873 ت قانو  .العقو

 سانتا لوسیا
ر   ٔنىث -ذ

نمن  133و  132املادة  2005 ت قانو  .العقو

ن ت وجزر غریناد س  سانت ف
ر   ٔنىث -ذ

ت. 148و  146املادة  1990 ن العقو  من قانو

غو  رینداد وتو
ر   ٔنىث -ذ

نمن  16و 13املادة  1986 ت قانو  .العقو

 

یا  )23( ٓس

ستان  ٔفغا
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون 1976  427املادة   العقو

ش  بنغالد
ر  ذ

ت قانون 1860  377املادة  العقو

ن  بو
ر  ذ

ت قانون 1959  213املادة  العقو

ي دار السالم   رو
ر  ذ

ت قانون 1951  377املادة  العقو

( ة احملت ٔرايض الفلسطی  غزة (ا
ر  ذ

ت قانون 1936  152املادة  العقو

 الهند
ر  ذ

ت قانون 1860  377املادة  العقو

سیا  ٔندون
ر   ٔنىث -ذ

 ٔقلميني فقط

ران  ا
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون 1991  134-108املادة  ساليم العقو

 العراق
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون 1969  404املادة  العقو

 الكویت
ر  ذ

ت قانون 1960  193املادة  العقو

 لبنان
ر  ذ

ت قانون 1943  534و  532و  209املادة  العقو

 مالزي
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون 1976  377املادة  العقو

ا اف ت قانون 2014 م  412و  411و  410املادة  العقو

http://www.laws.gov.ag/acts/1995/a1995-9.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/lgbti2.pdf
http://www.dominica.gov.dm/laws/1998/act1-1998.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_criminal_code.PDF
http://www.oas.org/juridico/MLA/en/guy/en_guy-int-text-cl_act.pdf
http://moj.gov.jm/laws/offences-against-person-act
http://www.easterncaribbeanlaw.com/offences-against-the-person-act-chapter-4-21/
http://www.rslpf.com/site/criminal%20code%202004.pdf
http://www.ttparliament.org/legislations/a2000-31.pdf
http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/AF/Penal%20Code%20Eng.pdf/view
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?act_name=&vol=&id=11
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814108.pdf
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Brunei_Penal_Code_1951_Full_text.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-e-0633.pdf
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814358.pdf
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814358.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/irq/1969/penal_code_html/Iraq_The_Penal_Code_1969ENG.pdf
http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Kuwait/National%20Legal%20Framework/Rights%20and%20Obligations/2.1%20Penal%20Law_AR.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6653
https://www.law.upenn.edu/live/files/4203-maldives-penal-code-2014


ر   ٔنىث -ذ
ر  م
ر  ذ

ت قانون 1860  377املادة  العقو

 عامن
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون 1974  223و  33املادة  العقو

 قطر
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون 2004  298و  296املادة  العقو

 ستان
ر  ذ

ت قانون 1860  377املادة  العقو

 السعودیة
ر   ٔنىث -ذ

  7:80/81سورة 

 سنغافورة
ر   ذ

ت قانون 1872  377املادة  العقو

اك  رسیال
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون 1885  ٔ  365و  365املادة  العقو

 سور
ر    -ذ

ت قانون 1949  520املادة  العقو

ستان  ركام
ر   ذ

ت قانون 1997  135املادة  العقو

دةدو إالمارات   العربیة املت
ر  ٔنىث -ذ

ت قانون 1987  356املادة  العقو

ستان  ٔوز
ر   ذ

ت قانون 1994  120املادة  العقو

مين  ا
ر  ٔنىث -ذ

ت قانون 1984  268و  264املادة  العقو

 

انوسیا (  )6ٔوق

وك  جزر 
ر  ذ

ت قانون 1969  155و  154املادة  العقو

 كريیباس
ر   ٔنىث -ذ

ت قانون 1977  154و  153املادة  العقو

ا اجلدیدة ت قانون 1974 بوا غی  212و  210املادة  العقو
 ساموا

ر  ذ
ت قانون 2013  71و  68و  67املادة  العقو

ن  جزر سل
ر   ٔنىث –ذ

ت قانون 1996  162و  161و  160املادة  العقو

 تونغا
ر   ٔنىث -ذ

تالعق قانون 1988  142و  140و  139و  136املادة  و

 توفالو
ر  ذ

ت قانون 1978  155و  154و  153املادة  العقو

 

سیة املثلیة ٔفعال اجل ىل ا دام   عقوبة إال
ٔسفل، هناك  ، كام موحض يف ا ر سیة املثلیة. يف تقد ٔفعال اجل ىل ا دام  ة تطبیق عقوبة إال یف دام: ( تفعل) دول 8( مثاينهناك تناقض يف توثیق  ، (4عقوبة إال و ىل مستوى ا ىل مستوى 2)   (

كون هذه يه 2بعض املقاطعات، ( ٔن  ة. ونويص ب ري حكوم ٔطراف  ل  فذة من ق لرتايض بني البالغني ) م س املثيل  سبة ٕاىل ممارسة اجل ل دام  ٔكرث دقة لٕالبالغ عن احلا الراهنة لعقوبة إال الطریقة ا
 يف القطاع اخلاص.

، هناك  ىل ذ الوة  یة، ولكن 5( مخسو ة الف دام من الناح سمح بعقوبة إال ٔو القانون،  ة،  ث تفسري الرشیعة إالسالم ٔخرى ح ناعن) دول  اج ٕاىل معرف ح ث احلكومات دما ال یمت  لفعل ح ، و
ت تطبق ق ، فٕان هذه الوال ىل ذ الوة  دة. و ٔمم املت وري الشامل ل ستعراض ا ل  ت، م ت يف هذا الصدد يف املنتد ا ٔدلت ب ٔقل.قد  ت  شار ٕاىل عقو ث   وانني مدنیة ح

 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mm/mm004en.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6075
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6075
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6075
https://quran.com/7/80
http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1639_2010-01-31.html
http://hrlibrary.umn.edu/research/srilanka/statutes/Penal_Code.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10918
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14676
http://mublegal.com/wp-content/uploads/2014/07/Federal-law-penal-code.pdf
http://www.legislationline.org/documents/id/8931
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83557/92354/F1549605860/YEM83557.pdf
http://www.paclii.org/ck/legis/num_act/ca196982/
http://www.paclii.org/ki/legis/consol_act/pc66/
http://www.paclii.org/ki/legis/consol_act/pc66/
http://www.paclii.org/ws/legis/consol_act/ca201382/
http://www.paclii.org/sb/legis/consol_act/pc66/
https://www.unodc.org/res/cld/document/ton/1926/criminal_offences_act_html/Criminal_Offences_Act.pdf


یا  ا ٓس  ٕافریق
ة حتت   الرشیعةمرش

ىل مستوى الب (  )4مطبقة 
ران (  )Jump symbolالسودان ( )Jump symbolا

  )Jump symbolالسعودیة (
مين (   )Jump symbolا

ة حتت الرشیعة  مرش
ىل مستوى   )2املقاطعات (مطبقة 

ٔجزاء اجلنوبیة)   Jump( الصومال (ا
symbol( 
ري (  )Jump symbol( والیة) 12نی

مع الطریق احملامك احمللیة / الرشطة  مطبقة
ة  ري احلكوم ٔطراف  ٔهلیة / ا  ) 2(ا

  العراق
لهيا  سیطر  ٔرايض اليت  يف شامل العراق وشامل  داعشا

 سور
 

ة ىل  ري مطبقةيف القانون ولكن  مرش
دید  لت يس   )5(السلوك اجل

ستان   )Jump symbol(موریتانیا  )Jump symbol(ٔفغا
  )Jump symbol(ستان 

  )Jump symbol(قطر 
دة    )Jump symbol(إالمارات العربیة املت

   
 

سهتدف  الق" اليت  ٔ ایة") وقوانني "ا يس (قوانني ("ا ه اجل لتو  )19حریة التعبري املتعلقة 
دة 10% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

دید دام وسی قانونیة  ، مت است ول العربیة. ومع ذ ذ زمن طویل يف بعض ا فذة م ملناقشة العامة  الق املتعلقة  ٔ ٔطري "اكنت قوانني ا ث شهد ت ٔكرث ح شلك  ایةة  ٔطفال قمي معینة ل" ا ل
ایة"). ٔهنا "د ىل  قة] مؤطرة  ري دق كون [ البا ما  ائیة (  جرمية ج

 
ا (  )8ٔفریق

ر یدها) من  333تعاقب املادة  2014 اجلزا ٔ ت قانون(املعاد ت لسجن من شهرن  العقو لحیاء  شلك خرقا  ٔن  ٔنه  ٔي يشء من ش ٔو عرض  ٔو رش  ازة  ىل ح
ني وبغرامة.  ٕاىل سن

ت قانون 1937 مرص دث املادة 1937م لعا  58رمق العقو الت الب مرص). 178، یت الق العامة" (انظر مد ٔ  من املواد "ضد ا
ا ت قانونمن  421وشري املادة  1953 لی ري الئق 1953لعام  العقو  ة".ٕاىل توزیع "مواد ذات طبیعة 

ت قانونمن  483املادة  1962 املغرب شمل "الفحش". 1962لعام  العقو ٔهنا  "، واليت یفهم  ٔفعا الل "الفحش يف  امة من  ة  دث عن فظا  تت
ري ع )املتعلق  5رمق القانونینص  2014 نی س نفس من لزواج (م سمرب  17( 2013لعام  اجل ٔول / د ىل القانون يف اكنون الثاين / 2013اكنون ا ، املوقع 

ر  ي "2014ینا لشخص ا ٔنه جيوز  ىل   ( 
ت قانونمن  406املادة  1964 الصومال ٔفع 1964لعام  العقو ىل ا  ال البذیئة".حتظر رش املواد اليت "حترض 

ت قانونمن  175تنص املادة  1981 تزنانیا ٔو بیعها. العقو الق" ال جيوز تقامسها  ٔ ٔن املواد اليت یقصد هبا "فساد ا  ىل 
ام  1913 توس نیا) من  226، تنص املادة 2004يف  ت قانون( عوة ٕاىل "الفجور". 1913لعام  العقو  ىل طریقة ا

 

 )0ٔمراك (

ت  ة، س ٔمرک دة ا ت املت ت دةويف الوال مس " -قوانني حملیة  وال ري رمسیة  ایة من احلد قانونشار ٕالیھا بصورة  يس والعالقات  -" املثلیة ا شاط اجل اقشة ال ان م ٔح د يف بعض ا وھو ما یق
لجمهور و  اة مق ست منط ح ٔن "املثلیة ل ىل  ید  ٔ ت جيب : الت راسیة والتعلميیة يف بعض الوال سیة املثلیة. يف بعض املواد ا ما وكساس) اجل ٔال س املثيل" العام" ( ٔن "اجل ناع عن اقرتاح  م  .

ٔول عن االتصال بفريوس االٕ  ٔنه "املسؤول ا ٓن ب شاط املثيل" یعرف ا خنراط يف ال ٔن "  .( ٔرزو ة ( ٓم ٔي وقت مىض  كون من  ٔن  شري ٕاىل "العالقات املثلیة" فقط عند ميكن  هوما).  ٔو یدز" (
سیا (ساوث اكر  ٔمراض املنقو  ٔخرى. تدرس ا ٔمور  دة (انظر  وثقتولینا)، من بني  ت املت ة املدرسیة ضد الطالب املثلیني يف الوال ر هذه القوانني يف تقررها عن البلط ٓ ش  س وو هیومن رای

ة  اص). ويف 11الصف امك والیة یو 2017ٓذار / مارس  شلك  سیة" يف املدارس. وقد شارك  196سب، وقع  عوة ٕاىل املثلیة اجل ي حيظر "ا ي نقح قانون الوالیة ا  حلقوق الوطين املركز، ا
سرتاتیجي ٕاللغاء هذه القوانني (انظر املوجز القانوين  املثلیات  ).هنايف التقايض 

یا (  )9ٓس

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2322&context=ilj
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2322&context=ilj
https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/ComingOutDeathSentence_Iraq_0.pdf
https://www.outrightinternational.org/dontturnaway/timeline
https://www.outrightinternational.org/dontturnaway/timeline
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7998
https://www.unodc.org/res/cld/document/criminal_code_of_egypt_english_html/Egypt_Criminal_Code_English.pdf
https://archive.org/stream/LibyanPenalCodeenglish/LibyanPenalCode
http://www.refworld.org/docid/4bc5906e2.html
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/59637/104199/F-1839757965/TZA59637.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61250/60936/F1198127290/TUN-61250.pdf
https://thinkprogress.org/9-states-with-anti-gay-laws-that-arent-that-different-from-russia-s-4a903d6dbff6#.dvgm8m5u6
https://www.glsen.org/learn/policy/issues/nopromohomo
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/uslgbt1216web_2.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/uslgbt1216web_2.pdf
https://le.utah.gov/~2017/bills/static/SB0196.html
http://www.nclrights.org/cases-and-policy/cases-and-advocacy/case-equality-utah-v-utah-state-board-of-education/
http://www.nclrights.org/cases-and-policy/cases-and-advocacy/case-equality-utah-v-utah-state-board-of-education/
http://www.nclrights.org/wp-content/uploads/2016/10/Equality-Utah-v.-Utah-State-Board-of-Education-Complaint.pdf
http://www.nclrights.org/wp-content/uploads/2016/10/Equality-Utah-v.-Utah-State-Board-of-Education-Complaint.pdf


سیا و  البث رشاكت مجیع ىل التعممي 2016 ٔندون دمت ا ال. واست ى الر ساين  يس واجل ال ٕافميینات مينع مجیع رشاكت البث من متثیل التنوع اجل ىل الر
ام  مج معایري 2012ٔیضا  دالبث  ر ، هناك  ل ىل ذ الوة  ٔطفال. و طق حامیة ا ىل التلفزیون، مع م مزتایدة  هتدیداتمن التعبري املثلیني 

نرتنت يف البالد. ىل  يس  ه اجل  السمترار حمتوى التو
ت قانونمن  404) تنص املادة 1969( العراق ٔو  إالساليم العقو ان  ام ف ث يف ماكن  ٔو ی ة یغين  اكنیك الل وسائل م ٔو من  ٔن "لك من قام بنفسه  ىل 

اوز  ٔو بغرامة ال تت س مدة ال جتاوز سنة  حل لیه  ري الئقة یعاقب  ٔو   دینار ". 100ٔقوال فاحشة 
ران افة قانونیتضمن  1986 ا لجمهور. الص ة  ىل املواد اليت ميكن اعتبارها مس ود  ة من الق نو ة م  مجمو

ٔردن ت قانونمن  320) تنص املادة 1962( ا ام  العقو المات ال تتفق مع التواضع يف ماكن  ٔو یعرب عن  ٔن "لك من اركب فعال ال یتفق مع التواضع  ىل 
اوز  لسجن تت ام، یعاقب  هيا من مه يف ماكن  ٔن ینظر ٕا ٔو بطریقة ميكن  ام  اوز  6ٔو يف جتمع  ٔو غرامة ال تت  دینارا ". 50ٔشهر 

ت قانونمن  198تنص املادة  1960 الكویت ام 1960حزران / یونیه  2املؤرخ  16، القانون رمق العقو ىل ما یيل: "لك من 1976، بصیغته املعد يف   ،
ٔو یترصف يف ماكن س مدة ال  یصدر ٕاشارة زائفة  حل ٔشاكل، یعاقب  ٔي شلك من ا ٓخر ب س ا ل اجل ٔو م ام،  سمعها من ماكن  ٔو  راها  ٔو  ام 

د هاتني العقوبتني ". ٔ ٔو  ٔلف دینار  ىل  زید  لغرامة اليت ال   جتاوز سنة و
ت قانونمن  523) املادة 1943( لبنان لسجن ملدة ترتاوح بني شهر وسنة  العقو لحیاء"  ازة وتوزیع وتوزیع مواد ميكن اعتبارها "خرقا  دث عن ح تت

 وغرامة ... ".
ت قانونمن  296تنص املادة  2004 قطر ا [م 2004لعام  العقو زید عن ثالث سنوات يف  لسجن ملدة ال تقل عن سنة وال  دمه  ٔ ٔنه "یدان  ن ىل 

ٔخرى]  ٔمور  ٔو الفجور.  -3بني  لواط  ٔشاكل ا ال من  ٔي  ىل  ر  ٔو ٕاغراء ذ ٔو حتریض  ادة  ال الراكب  -4ق ٔي  ىل  ٔنىث  ٔو  ر  ٔو ٕاغراء ذ ٕاغراء 
ة ". الق ٔ ري  ٔو  ري قانونیة   ٔعامل 

ام  لقراروفقا  2001 السعودیة ت اليت حتتوي 2001جملس الوزراء يف  ىل البیا ٔو احلصول  ديم إالنرتنت يف اململكة العربیة السعودیة عن رش  : "ميتنع مجیع مست
ٓداب العامة 1ىل بعض ما یيل:  ٔو خمالفة ا هتك حرمة إالسالم ورشعهتا اخلرية،  ٔو ی ٔسايس،  رشیع  ٔو   ٔ د اىف مع م  ... ".. لك يشء ی

تمن  208املادة  1948 سور القرتان  قانون العقو ، حمظورة)  وبة، والرسومات، والصور، وما ٕاىل ذ ٔن الترصحيات العلنیة املك ىل  السوري (اليت تنص 
هيا يف ال 517مع املادة  ٔي من الطرق املشار ٕا ٓداب العامة ب ة ضد ا ل اجلرامئ املرك ٔ ىل ما یيل: " ٔي فعل یقوم به  208من املادة  1فقرة (اليت تنص  ]

ٔشهر وثالث سنوات "، ی  لسجن ملدة ترتاوح بني ثالثة   ،ٔ ٔو بطریق اخلط ٔو معدا  ه الشخص معدا  رى ف ٔن  ة ميكن  و ٔو مف امة  طقة  تضمن يف م
ن مت حتدیدمه. ٔفراد ا یده ا ا مفرطا يف تق الق ٔ  رشطا 

 

 )2ٔورو (

ت وقد  رملا ري التقلیدیة يف  سیة  شار" العالقات اجل سهتدف "ان لت مشاریع قوانني  وفأد زيستان مو ام  وقري  .2016يف 

ر  2014 لیتوانیا ىل مدونة 2014يف اكنون الثاين / ینا لیتواين تعدیالت  ل الربملان ا ٔد الفات،  ٔخرى) تعاقب  214(يف القسم  لقانون إالداریة ا ن  ٔما ويف 
ت هذه التعدیالت يف سیاق  . وقد س ٔة دستور ش ٔرسیة امل لقمي ا سمى  هتك ما  رش اليت ت ٔو ال شطة  ٔ ٔثري الضار  القارصن حامیة قانونىل ا من الت

ٓذار / مارس  زي النفاذ يف  ل  ي د  .2010لمعلومات العامة ا
دام املادة  2013 روسیا ري التقلیدیة بني القارصن)  6.21مت است سیة  لشباب  مكةحملا ف 135-رمق حتادي القانون من(تعزز العالقات اجل ظمة العمل  م

ٔطفال  ام  404الشباب املثلیني يف سانت بیرتسبورغ ا رب تنظمي املثلیني ، و  صدر. وقد 2015يف  امل الربد" قویة  رالقانون " ٔطفال  ضارة ٓ ىل ا
متع.  وا

 

يس ( ه اجل ة يف جمال التو ري احلكوم س وسجیل املنظامت  ٔس ل وت شك ه  ات بو  )25العق

دة 13% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

ت الوط  متع املدين شلك رمسي يف املنتد ة من متثیل ا ري احلكوم ها وضع املنظامت  ال م متع املدين الناشطة  ات ا ىل  جبوار والعاملیةنیة ستطیع مجمو س املنظامت  ٔس ول. ولكن یمت هتدید حق ت ا
ٔن احملامك يف  ري  شلك مزتاید وذ عن طریق مترر مشاریع قوانني يف هذا الصدد.  سانیة  يس والهویة اجل ه اجل أساس التو ابوي وبوسوا ی لوم  وتوس وزم رية هذا ا ٔ رفضت يف السنوات ا

ٔن احل ش ٔیدت مطالبات امللمتسني  ٔساسیة ذات الص اخلاصة الواقعي و ٔنظمهتا ا ول و سیة. وحتدد القامئة التالیة ا ٔساسیة برصف النظر عن املیول اجل فاع عن احلقوق ا سیة: ويه ق يف ا ملیول اجل
ٔوسع نطاقا اليت تعمل فهيا هذه القوانني.  ات القانونیة ا لب عمقة   عبارة عن صورة شام وم

ا (  )11ٔفریق

ر ويل لقانونووفقا  9901 اجلزا مجلعیات  ) حيل حمل 2012لسنة 12- 06رمق القانون، فٕان قانون امجلعیات ( الرحبیة ري لرابطات ا القانون اخلاص 
ح القانون  1990لسنة 90- 31رمق القانون( ولیة. وی ر ا كون امجلعیات مبا یتفق مع الزتامات اجلزا ٔمني احلق يف حریة  )، وهو ما خيفق يف ت

لحكومة س ىل مؤسيس امجلعیات، واحلد من قدرة اجلدید  ود  شطة امجلعیة، ووضع ق ٔ سجیل امجلعیات وتعلیق  ریة واسعة لرفض  لطة تقد
لجم  ري الرمسیة، وال توفر  ٔو قادة وامجلعیات  ٔعضاء  ىل  ائیة  ت ج هظة وعقو بیة، وفرض غرامات  ٔج ٔموال  ىل  ىل احلصول  عیات امجلعیات 

لطعن ة  الم ( سبل انتصاف اكف ٕالضافة ٕاىل قانون إال سجیلهم ". هذا  ات العامة  2012لسنة 12- 05رمق القانونيف رفض  ج ) وقانون 
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ة  1990لعام 19- 91القانونوالتجمعات ( ج ب قة التجرمي، وت ب مع حق با ٕاىل ج ٔساس  فهيا ميكن ال)، ج ىل  ة  ري احلكوم سجیل املنظامت 
يس والهوی ه اجل سانیة.التو  ة اجل

ة لعام  1964لعام  اخلاصة واملؤسسات امجلعیات قانون) من 2( 14اكنت املادة  1964 مرص ة القانونیة 2016(املنق سیة) يه الصیا ٔس اليت  الت
ستقرار الوطين ة  شطة اليت تؤدي ٕاىل زعز ٔ ا يف السنوات الالحقة: "ٕان ممارسة ا ٔفریق ٔوسط وشامل  دمهتا العدید من دول الرشق ا  است

ٔمن القويم، والقانون والنظام العام، دة، وا ام  والو ٓداب العامة ". مت تعدیل القانون يف مرص يف  شمل بعض  2016وا ٔحاكمل ل اشرتاط  ا ، م
ستقصائ  راسات  بیة، ٕالجراء ا ٔج ظمة  شاور مع م ٔو ال ٔو اخلربة  يب  ٔج متویل ا ول ا ىل ق ٔو رش التقارر، ويف الوقت موافقة احلكومة  یة 

ىل عنیف. ت املفروضة  دة العقو  نفسه ز
ا ریل  21قانونٕان العدید من املواد يف  1928 لی سجیل 2016(املعدل لعام   1928ٔ ا جتعل  لرحب يف لی ري الهادفة  ٔن امجلعیات واملؤسسات  ش  (

ىل امجل  ید  ا سلس من القوانني شدیدة التق ى لی سانیة مستحیال متاما. اكن  يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  ة  ري حكوم ظمة  عیات) م
ل املثال،  ل ثورة   1972لسنة  71القانونىل س برية يف السنوات 2011(ق دة  ساين ز يس واجل لتنوع اجل ، وقد ازداد مستوى العداء 

رية، مما  ٔ ربا ىل الفرار. ٔ ٔفراد   ا
متع املدين كثريا ما تلقى 2000( ماالوي ٔن مشاركة ا ىل الرمغ من  با)  ة ري املنظامت قانونمن  5من احلكومة، فٕان املادة  رح متنح  2000لعام  احلكوم

ه اخلصوص". يف السنوا ىل و ٔهنا "معفاة  ىل  ا، املصنفة  ات اليت یتعني ٕادما مو ص ا راخ ٔو ٕالغاء  ریة لرفض  و السلطة التقد ت ا
رية، یمت  ٔ ب يف  رفعا س ىل املستوى السیايس، مما  سانیة  يس والهویة اجل ه اجل د  فعل ردقضا التو ٔن 122(يف ص . التقارربري. وتف ) ب

ب دعوهتا نیابة عن احلقوق املتعلقة ا متع املدين س ظامت ا الق م ٕ سانیة.احلكومة هددت  يس والهویة اجل ه اجل  لتو
وري لتقرروكام ورد يف ا 1964 موریتانیا ٔن موریتان  السابع ا ش متیزي العنرصي  ىل ا  9املؤرخ  098-64من القانون رمق  3یا، فٕان املادة لجنة القضاء 

شطة ما مل مينح ٕاذن مسبق من وال  1964حزران / یونیه  ٔ خنراط القانوين يف ا ىل إالنرتنت) حتد من حریة  ٔي نص قانوين  ٔن الرابطات ( ش
لیة، اليت تنص املادة  ا ب مظاهر  4جيوز لوزارة ا س ٔن " ٔعضاء فهيا،  ول ا ٔو ىل ا لنظام العام  ٔو ترض   ، ري ذ ٔو  ة  ٔو مسل امة  ات 

ٔو متارس نفوذا  شطهتا  ٔ الل  و من  ن ا ٔو تقوض ائ ایة الوطنیة املناهضة،  شرتك يف ا ٔو  ت من اخلارج  ا ٔو تتلقى ٕا ٔمن،  ىل ا ري الئق 
" من  13املادة  وسمحعقول الشعب ".  و ة ا هتك مصداق ٔو ٕاذا اكنت امجلعیة "ت  " و ایة خمالفة ل لوزارة حبل مجعیة ما ٕاذا اكنت "تقوم بد

ٔن املادة  ني  ٔخرى، يف  ٔسباب  ري مس مع ما یصل ٕاىل ثالثة سنوات يف السجن. ٕان ٕاقرار قانون  8بني  ٔفراد العاملني يف مجعیة  تعاقب ا
قح الیا.ري واحض م   

كون امجلعیات  3املادة  1958 املغرب ي ینظم حق  ىل امجلعیات املشارك 1958لسنة   1-58-376رمق املرسوممن املرسوم ا هنا حيظر  شطة من ب ٔ ة يف 
ام  ىل قانون  ٔخرى  لت تعدیالت  ٔد ٓداب العامة، إالساءة ٕاىل إالسالم ". و ٔو ا هتاك القوانني  ،  2005لعام 2-04- 969املرسوميف  1958"ا

هظ ٔحاكما  ي یتضمن  ل قدرات امجلعیة عند بدء العمل.ا  ة، م
یق ٔن  1991 املوزم ٔلغى   8/91رمق امجلعیات قانونیبدو  ي  یق (الب ا سانیة يف موزام يس والهویة اجل ه اجل دة يف جمال التو ستوعب املنظمة الوح ال 

ام  س يف  سیة من نفس اجل ٔفعال اجل ام 2014جترمي ا دا اليت تقدمت  سلطت، 2016). ويف  ا الم ىل  ش الضوء  س وو هیومن رای
ىل ة ومدى مالءمهتا": وهو معیار ال یبدو تطبق  ة املل ت رفضا حول مسائل تتعلق "حبا سجیل قانوين ملدة مثاين سنوات، ولكهنا وا  بطلب 

ٔخرى.  تطبیقات 
ري اهتا".  املثيل الزواج (حظر )قانون) من 1( 4حتظر املادة  2013 نی بهتا واج متعات واملنظامت وقوهتا وموا سجیل نوادي املثلیني وا ري " يف نی

لسجن ملدة 3) و (2( 5ن وتفرض املاد ٔو تنظمي  10) حكام  س  يل اجل شارك يف نوادي م ٔو  شرتك  ٔو  ل  س ىل لك من " سنوات 
شطة هذه املنظامت، انظر  ٔ ٔو "یدمع"  سان) وقد هیومن رای تقررامجلعیات"  رامة إال ش ( متع املدين من  قميتس وو ىل ا ٔثري املدمر  الثقة "الت

مع ٔشاكل ا متویل و ظامت ا رشیة جراء جوع م ة ال ات فريوس نقص املنا یا ىل الهیئات املكرسة ملعاجلة اح ر سليب خطري  ٔ ٔخرى" اليت لها "  ا
سیة". / قلیات اجل ٔ ة العامة ل ات الص یا ريها من اح  إالیدز و

ال  2006 السودان ة مب ٔي مجمو ىل  ىل هذا النحو، من املستحیل معلیا  لرتايض، و يس املثيل  شاط اجل ىل بعض ال دام  یطبق السودان عقوبة إال
ة. ولكف القسم  ري حكوم سجیل مكنظمة  ٔن تنظر حىت يف ال سانیة  يس والهویة اجل ه اجل ساين الطوعي العمل قانون) من 1( 8التو  وإال

ة العام يف السودان (انظر  2006(املنظمة) لعام  ري احلكوم ىل معل املنظامت  ودا  ٔخرى ق ٔقسام  سجیل صارمة، وتفرض  )، ومتنح هنامعلیة 
ة. سلطة تنظميیة ري احلكوم ىل معلیات املنظامت  ریة احلكومة   تقد

ٔ) من 1( 14حتظر املادة  2002 تزنانیا ة ري املنظامت قانون) ( ٔو  احلكوم ة العامة  ل املصل ٔ ة من  ري حكوم ظمة  شطة م ٔ كن " سجیل ٕاذا مل  ال
ٔي قانون  ت خمالفة  وب". وملا اكنت تزنانیا تفرض عقو ث،  قاسیةمك ور وإال س من ا يس من نفس اجل شاط اجل ىل لك من ال اص  ه  بو

يس ه اجل ات العام يف التو مو ل ا ٓن فٕان العوائق اليت تعرتض س سانیة ا كة والهویة اجل دام حامیة جحة شا ست ، و ىل ذ الوة  . و
ٔواخ سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل ىل تعابري التو ام "الثقافة" يف ٕاطار امحل احلالیة  ايل  تعهد، 2016ر  رتاف  ٔي ا ة بوقف  ر الص ئب وز

سیة". ات اليت تدمع "املثلیة اجل  مو
ٔ) من 1( 30تنص املادة  2016 ٔوعندا ة ري املنظامت قانون) ( ٔهداف  احلكوم كون  ث  سجیل املنظمة مبوجب هذا القانون، ح ٔنه "ال جيوز  ىل 

ة: املنظمة احملددة يف دستورها خمالفة لقو  ري احلكوم سجیل املنظامت  ٔخرى املتطلبات التفصیلیة حلومكة الرشاكت ل ٔقسام  ٔوغندا". وحتدد  انني 
زي  ل القانون  ذد ام  التنف  . 2016يف 

 

یا (  )13ٓس
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ور اجلنوبیة، اكنت هن سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل لتو ة املتعلقة  ري احلكوم ىل املنظامت  دم وجود حظر رمسي  سجیل ما وراء ىل الرمغ من  یة'  ىل ما قزح قوس مؤسسةاك قضا 'التق  ،
ي یقومون به. وقد  ٔسباب العمل ا دید من یتحمل ا ارتدتیبدو  ىل مستوى احملمكة العلیا لت الیا قضیة معلقة  ست مركزیة. هناك  سجیل ل ٔن املسؤولیة عن ال ٔخرى،  ملسؤولیة عن من وزارة ٕاىل 

ة اليت  مو ام  ٔشارسجیل هذه ا دة يف  ٔمم املت هيا مقرر ا  .2016ٕا

ٔو تقوض "النظام  1989لسنة   21رمق القانونمن  3وتنص املادة  1989 البحرن اليق"  ٔ ٔو ا ناقضة مع النظام العام  ة اليت تعترب "م مو ٔن ا ىل 
رشه  الواكالت ٔن تفسري ما ت ش ٔن اختاذ القرارات  عتبار  ود والرشوط احملددة، و ري قانونیة. ھناك العدید من الق عي" تعترب  ة،  ج احلکوم

ٔن یمت رفض الطلبات الق دا  ىل الفور.مفن احملمتل  سانیة  يس والهویة اجل ه اجل ىل التو  امئة 
ش هت عوائقهناك  1961 بنغالد برية يف ا دة  ٔن هناك ز قة  انب حق ش، ٕاىل  ة يف بنغالد ري حكوم سجیل مكنظمة  ٔمام ال دیدات اليت یتعرض لها برية 

ن  سانیة: العدید من ا ري الهویة اجل سیة ومغا سان املثلیني واملثلیات ومزدو املیول اجل ربوااملدافعون عن حقوق ا ىل الفرار من البالد.  ٔ
عیة الطوعیة لعام  ویقيض ج ایة  ٔمر الصادر عن واكالت الر ة ب " 1961ا متعات يف ٕاطار هذه الف ٔن تقوم ا ایة دمات تقدميب  الر

عیة ة." ولكهنا ال توفر قدرات ج ري احلكوم  املنظامت 
سمتوقد  2016 الصني ٔكرث  ا ىل الرمغ من وجود  سامح يف الصني. و ٔهنا انتقلت من احملرمات ٕاىل ال سانیة ب يس والهویة اجل ه اجل املواقف جتاه التو

ىل إالنرتنت يف الصني، ال  190من  د  هيم توا سانیة و ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ملثلیني واملثلیات ومزدو التو اصة  ظمة  ة وم مجمو
ة، وهناك  ري احلكوم متتع بوضع املنظامت  ٔ مهنا  ٔن  ق ذ الوضع (انظر  عوائقیبدو  ٔفاكر حول الرشحدیدة حتول دون حتق ). يف تقدمي 

ىل التطوع،  ظمة ختضع ملراجعة"  توحضالبدائل القامئة  ٔي م ٔن  دةهذه املقا " ٔي  حتمك و ل "( لهيا من ق ٔن تمت املوافقة  ة) وجيب  واك حكوم
ة ٕادارة هتك "حكوم ٔهنا ت ىل  سیة تعامل  ٔقلیات اجل زال ا برية عندما ال  شلك ٕاشاكلیة  هام  ة الثقافة. و عي والبناء التقلیدیة الصی  ج

الق ٔ ل ل ٔن الصني قانون". د شطة ٕادارة ش ة ري املنظامت ٔ زي احلكوم لصني  يس  ل الرب الرئ ر يف اخلارج دا ذ يف ینا ، مما 2017 التنف
متویل، ومبوجب قانون امجلعیات اخلريیة لعام  شدة قدرات ا ل احلكومة جيب 2016یعیق  ل املنظامت اخلريیة مصدقة من ق  مجع ٕاجراء، ٕاال من ق

ٔموال شطهتم  ، وهو ماالعامة ا ٔ ىل  ري مصدقة  ظامت  ٔو م اص  ٔش ٔن یعاقب  ٔن ميكن  ات مجلعیعين   .الترب
ٔردن سجیل واملعلومات الشخصیة والرقابة السنویة،  2008لعام  امجلعیات قانونمن  16و  7و  6املواد  2008 ا اتتتطلب ال ة  يف  والتنق املقرت

، كام  2016ام  ٔكرث من ذ متع املدين  ة ا متویل سوف تغلق مسا سجیل وا ٔن ال ش. وحتظر  ٔشارتش س وو رشوط  لفعلهیومن رای
ر جملس املراجعة (مع تقدمي  2008ام  ىل تقد سانیة ، وذ بناء  يس والهویة اجل ه اجل لتو ات املتعلقة  لمجمو سجیل  ل هذا ال فعلیا م

ىل رضورة ٕابالغ قمل امجلع  ٔسباب)، وال س النص  لجمعیة العامة.ا ع  ٔي اج  یات وٕارسال ممثل ٕاىل 
ىل  1996 اكزاخستان ٔنه مل حيصل  ایة" من الطراز الرويس ، ٕاال  ام  موافقةىل الرمغ من ٕاقرار الربملان مرشوع قانون "ا تصف  ستوریة يف م احملمكة ا

ام 2015 ٔ قانون  ش ٔ زيا  العامة مجلعیةاملتعلق  1996. وقد  سانیة.  حمدودالفعل  يس والهویة اجل ه اجل لتو ات واملنظامت املتعلقة   لمجمو
ىل ٔ  1962لسنة  24رمق  القانون من  (4) 6املادةوتنص  1962 الكویت ٔندیة وامجلعیات العامة  ٔن ا لسعي ٕاىل ش ٔندیة  لجمعیات وا سمح  نه "ال 

ري  سجیل املنظامت  ٔسايس ". ویعترب  لهيا يف النظام ا ٔغراض املنصوص  ٔو یتعلق  الق  ٔ دى ا ٔو یت ري قانوين  ٔي غرض  ق  حتق
ن  ا (املاد ة ٕالزام يس وال 3و  2احلكوم ه اجل لتو ات املتعلقة  لجام سانیة.) وٕاماكنیة ال ميكن تصدیقها   هویة اجل

متع املدين يف جمال  ور الشاملیة شاط ا سان حقوقٕان  سانیة  إال يس والهویة اجل ه اجل لتو علقة  ة م ري حكوم ظمة  شئ م ٔن ی ٔنه  ي من ش من النوع ا
ري القانونیة" يف القانون اجلنايئ لعام  ممكن ري متعات  ر "ا دم ذ ىل الرمغ من  ور الشاملیة،  ي مت 1950يف  ام  حتدیثه، ا  .2009يف 

ةتدمع   2000لسنة  14رمق القانونم ٔحاك 2000 عامن سان  ب سیة واجل قلیات اجل ٔ سة من قاسیة معیقة ل ة  املنظامت قوانني مسحیة. مق ري احلكوم
ست م ا امجلعیة ل ٔن اخلدمات اليت تقد دت  سجیل ٕاذا و ع مجعیة من ال عیة والعمل يف عامن احلق يف م ج طلوبة العربیة: "لوزارة الشؤون 

ٔو] ىل ٕاذن مسبق وميكن  ... [ امة دون احلصول  ٔو حمارضات  امة  ت  ا ر ٔخرى ... ال جيوز مجلعیة ... "عقد  ٔسباب  ٔیة  رفض طلب 
د "العامة. هتكت" القوا ٔهنا ا  لها ٕاذا مل یمت حتدید 

ن  2004 قطر كون   2004لسنة  12رمق القانونمن  35و  1تنص املاد ٔن  لجمعیات ب دم السامح  ىل  ٔن امجلعیات واملؤسسات اخلاصة  ش
البا ما تصاغ. وتنص املادة  سان  عوة حلقوق إال ٔن ا ورطة يف القضا السیاسیة"،  ىل  2"م ٔنه یتعني  ىل  ة.  20ٔیضا  سجیل مجمو خشصا 

ري القانوين، واحلذر واحض يف هذه و  رش السلوك  ظمة ل ٔي م سمح  ، ال  ىل ذ ار  املادةالوة  ٔخ  .2016ا
ر  2008[املرتبطة هو مرشوع  واملؤسسات مجلعیات اخلاص القانونٔحاكم  2016 السعودیة ذ يف ینا زي التنف لت   متنع، 2017لغة إالجنلزيیة]، اليت د

يس شاط اجل دام يف ال دم عقوبة إال ست سانیة. ويف اململكة،  يس والهویة اجل ه اجل لتو ة املتعلقة  ري احلكوم من نفس  شلك واحض املنظامت 
يس والهویة ا ه اجل لتو ٔو املنظامت  املتعلقة  ات  لجام د جسالت  س، وال تو ٔن اجل سانیة: يف الواقع، من املعروف  ٕانفاذ القانون  واكجل

ة  الق ٔ سانیة. رشسةا ري الهویة اجل يس ومغا ٔن املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ش اص   شلك 
ملشاركة   (1969لعام املعدل ) 19/1958رمق القانونمواد خمتلفة من  وسمح 1958 سور دم السامح  ٔو عزهلم، و ٔعضاء جملس إالدارة  لوزارة بتعیني 

ىل الوة  ٕالرادة. و سجیل  لغاء ال ٕ يب، والسامح  ٔج متویل ا سمح املادة السیاسیة، وا  ، ٔي قرار من جملس إالدارة "ٕاذا رٔى  35 ذ یقاف  ٕ
ٔن  سانیة  يس والهویة اجل ه اجل لتو ة املتعلقة  ٔي مجمو ٓداب العامة". ال ميكن  ٔو ا ٔو النظام العام  لقانون  ٔملٔنه خمالفا  يف العمل مع هذه  ت

دة من  شیات اليت جتعل سور وا ريها من املیل ىل الرمغ من اندالع احلرب ووجود داعش و ود،  ٔقلیات  طرٔخالق ٔرض ل ىل ا ن  ٔما ا
سانیة. سیة واجل  اجل

دة ات واسعة لٕالرشاف، مب  2008لعام  2حتادي القانونمن  27املادة  2008 إالمارات العربیة املت ات. ویتطلب متنح صالح ج ا يف ذ ٕایفاد ممثلني ٕاىل 
ٔن املادتني  ٔمه من ذ  ة من حومكة الرشاكت. وا سجیل ویتطلب در ل ثال  ة  18و  17م ري احلكوم لمنظامت  ٔنه ال ميكن  ىل  تنصان 

ٔول من وزارة الشؤون  املشاركة ىل ٕاذن  انب دون احلصول  ٔ ٔو دعوة ا  " و ارج ا ات  ٔو اج ٔو جتمعات  ت  تد ٔو م يف "مؤمترات 
عیة.  ج
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مين ٔن املادة  2001 ا ستورمن  58ىل الرمغ من  كون امجلعیات، فٕان القانون اجلنايئ تؤكد احلقو  ا ىل املواطنني يف  دام ل  مينحق  عقوبة إال
سانیة  سیة واجل قلیات اجل ٔ سبة ل ل ث، واحلیاة  ور وإال سیة" ل ٔن املادة "املثلیة اجل ري  لغایة.   تنص 2001لعام  1رمق  القانونمن  2صعبة 

ٔن  سجیل. ومن  20ىل  ل رشط  ٔقل مطلوبون  ىل ا متكني من القانون يف شبه  املفارقات،خشصا  ٔجزاء ا ٔكرث  د من  ٔن هذا القانون هو وا
 اجلزرة العربیة.

 

 )1ٔورو (

ىل سانیة  يس والهویة اجل ه اجل لتو ات واملنظامت املتعلقة  مو شدة من قدرة ا ٔن حتد  ٔهنا  ٔن القوانني اليت من ش ش ات  ت يف قدمت مقرت ة يف الربملا ري حكوم سجیل مكنظامت  (يف  بیالروس ال
ام  واكزاخستانانتظار)  وفا 2015يف  زيستان ومو ام  وقري ام  وهنغار 2016يف   .2017يف 

ء قانونیفرض  2012 روسیا انب الو ٔ ٔمام  2012لعام  ا شطة وحيتاج يف الوقت ذاته ٕاىل مساء تنظميیة  ٔ يب ل ٔج متویل ا ىل ا ودا شدیدة  ق
: مت  و ام  فرضا سك مبوجب القانون يف  ٔقىص يف مورما ىل احلد ا ٔعضاء يف 2015غرامة  ول ا ٔصدرت ا   1948القرار ٔورو جملس. و
سانیة  (2013) يس والهویة اجل ه اجل ٔرضیة التو ىل  متیزي  ٔدوات قانونیة وسیاسیة متیزيیة  حتدید ا دم  ست و اليت  اطر ا وشري بوضوح 

ه اجل  سهتدف التو دیثة يف روسیا.بطبیعهتا  ٔم  شهدا ب سانیة مس  يس والهویة اجل
 

 

يس ( ه اجل ٔساس التو ىل  لمتیزي  ع دستوري   )9م

دة 5% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

ٔساسمعظ حتتوي عتبارها  سیة  اص"، ولكهنا ال حتدد املیول اجل ٔش ىل "مجیع ا متیزي تنطبق  دم ا ملساواة و امة تتعلق  ٔحاكم  ىل  ساتري  لحامیة: انظر م ا ده مركز حتلیل  املرشوعًا  ٔ ي  املتعمق ا
لقانون يف مج 193السیاسات العاملیة  ٔن املصادر العلیا  ىل الرمغ من   ، ىل ذ الوة  اء .  و ست ول تقریبا ( دة اململكةیع ا يس، ونیوزیلندا املت ه اجل وبة" حامیة التو ري املك ساتري  هيا "ا  اليت 

هيا دستور مقنن،  ٕارسائیل س  ث یعطي القرٓن هذا الوضع ، يف املادة  السعودیة العربیة واململكةاليت ل دا.  يف القامئة التالیة، یمت رسد 1ح الل وسائل وتقالید خمتلفة  ستوري من  )، حيدث التغیري ا
ستوري. ه يف حمك من النص ا س ف  فقط ت اليت توحض مصطلح ال ل

ا (  )1ٔفریق

ا ٔفریق وب  ٔول يف القسم  1994 ج يس يف املقام ا ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  ستورمن  8ٔدرج حظر ا ریل  املؤقت ا ٔ سان /  زي النفاذ يف ن ل  ي د ا
وب دستورمن  )3( 9، ونفذ مبوجب املادة 1994 ا ج  .1996، ٔفریق

 

 )3ٔمراك (

لیه يف دستور مدینة  صوص  ٔن هذا احلظر م يس. بید  ٔساس املیل اجل ىل  لمتیزي  تني حظرا رصحيا  ٔرج سوال یتضمن دستور ا رس بوی ايت حلمك املمتتعة ٓ ). وال یتضمن 1996، 11(املادة  ا
ل البالد تفعل لمتیزيدستور الربازیل حظرا رصحيا  ت القضائیة دا ، فٕان العدید من الوال يس. ومع ذ ٔساس املیل اجل ت ىل  )، 2001؛ 1-2(املادة  ٔالغواساالغواس. وشمل هذه املواد دساتري وال

را)، 1989؛ 3-10(املادة  غروسو وماتو)، 1993؛ 5-2(املادة  حتادیة املقاطعةو  رینا وسانتا) 2007؛ 4-3(املادة  و يب) 2002؛  4.4اك امحلایة  ٔدرجت). امحلایة يف كندا، 1989؛ 3.2(املادة  وسريج
سیة يف الفقرة  ىل املیول اجل متیزي القامئ  دي املیثاق) من 1( 15ضد ا ت لحقوق الك ام  واحلر  هنا. انظر التعلیق كندا ضد ٕایغان قضیةعن احملمكة العلیا يف كندا يف  1995مبوجب قرار صدر يف 

ا ا  14املادة  2009 بولیف متیزي حتظرمن دستور بولیف يس املیل ٔساس ىل ا ٔخرى). اجل ٔسباب   (من بني 
وادور وادور دستور) من 2( 11حتظر املادة  1998 إال ٔحاكم  ٕا دة  ستور  ، یتضمن ا ىل ذ الوة  سیة. و ٔمور مهنا املیول اجل ىل مج  متیزي القامئ  ا

: تنص املادة  اته وم 9( 66ٔخرى ذات ص سیة وح رية وطوعیة ومسؤو ف یتعلق حبیاته اجل ىل حق لك خشص يف اختاذ قرارات حرة ومست  (
يس. وحتمي املادة  سیة. وتنص املادة  ) حقوق لك11( 66اجل ٔنه "واجب" و "مسؤولیة" 14( 83خشص يف رسیة املعلومات املتعلقة حبیاته اجل ىل   (

رتاف هبا. ة و سیة املتنو رتام املیول اجل وادوري عن ا  لك ٕا
ستورمن  1املادة  2011 املكسیك ت السیايس ا ة لوال دة املكسیك ستور )املت سیة". وحيظر  (حتادي ا ٔساس "التفضیالت اجل ىل  متیزي  حيظر ا

متیزي:  و هذا ا يشٔیضا العدید من دساتري ا ی ، 4) (املادة 2013، 7(املادة  واهویال)؛ 2013، 4. (املادة شهيواهوا)؛ 2015، 7(املادة  اكم
خواتو)؛ 2013، 5(املادة  دوراجنو)؛ 2012؛ 1(املادة  ول)؛ 3201 شواكن)؛ 2015، 1(املادة  غوا  1(املادة  موریلوس)؛ 2012، 1(املادة  م

نیا)،  اكٔوا )؛ 2016، 1(املادة  لیون نویفو)؛ 2016( ا)؛ 2016، 2(املادة  كريیتارو)؛ 2011، 11(املادة  بویبال)؛ 2016، 4(املادة  س  رو ی
الوا)؛ 2014، 8(املادة  بوتويس لوس سان)؛ 2010، 13(املادة  نیا)،  4(املادة  س ساكال)؛ 2013، 1(املادة  سونورا)؛ 2013( ، 14(املادة  تال
روز)؛ 2012 ن)؛ 2016، 4(املادة  فريا  ).2012، 21(املادة  زاكتیاكس) و 2014، 2(املادة  یواك
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یا (  )1ٓس

ال ال دستور) من 3( 18تنص املادة  2015 ن ٔمور. ن سیة" مضن مج  ٔقلیات اجل و ال متزي ضد "ا ٔن ا ىل  دید  ه الت  ىل و
 

 )4ٔورو (

يس".  وسوفو دستور) من 2( 24تنص املادة  2008 وسوفو ه اجل ٔمور، "... التو ٔساس ..."، يف مج  ىل  د  متیزي ضد خشص وا ٔنه "ال جيوز ا ىل 
دة. ٔمم املت ست دو عضو يف ا  ووسوفو ل

سانیة "، وتنص املادة  مالطة دستورمن  32تنص املادة  2014 مالطا ٔو هویته اجل يس  ٔ اكن" م اجل ٔساسیة الفردیة " ت ا  45ىل احلقوق واحلر
متیزي.3( ىل هذه امحلایة من ا  ( 

ٔي  تغالالرب  دستور) من 2( 13تنص املادة  2005 الربتغال ٔو احلرمان من  زي  ٔو الت اط  ٔو إالح متزي  متتع املرء  ٔن  ٔنه "ال جيوز  ىل  ادئ املساواة  ٔن م ش
يس ". ٔساس" املیل اجل ىل  ٔي واجب  ٔو ٕاعفاء من   حق 

ة والعام وإالساكن والتعلمي، وتعزز  السوید دستورمن  2تلزم املادة  2003 السوید متیزي يف جماالت الص دم ا و مبامرسة وتعزز املساواة و زة ا ٔ مجیع 
سیة . ٔمور مهنا املیول اجل ٔساس مج  ىل  عي  ج عیة والضامن  ج ایة   الر

 

انوسیا (  )1ٔوق

جي جي دستور) من 2( 38حتظر املادة  1997/2013 ف لشخص"  1997لعام  ف ٔو املفرتضة  ٔو الظروف الشخصیة الفعلیة  ىل "اخلصائص  متیزي القامئ  ا
ٔخرى). وقد  ٔسباب  يس (من بني  ه اجل ام  ٔلغيمبا يف ذ التو ستور يف  ام 2009هذا ا ٔنه يف  ري  ٔبقي احلظر مبوجب املادة 2013.   ،26 

ٔ) من 3( جي دستور) (  . 2013لعام ف
 

متیزي  ع ا يس (م ه اجل ٔساس التو ىل   )72يف التوظیف 

دة 37% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

يس)، قد مت  ه اجل ىل مسة خشصیة (التو اة العمل دون متیزي قامئ  ة الفرصة لالزدهار يف ح ش، وٕا سب لقمة الع ىل  ول ٕان قدرة الشخص  ٔساسیا يف ا عتباره حقا  ىل حنو مزتاید  يف رتاف به 
ٔو جزئیة، ولكن القا برية من الب قوانني ٕاقلميیة توفر حامیة مشاهبا  ٔجزاء  د فهيا  ٔحناء العامل. ونالحظ يف احلاالت اليت تو حتادي.مجیع  ٔو  ىل املستوى الوطين  رسي   نون ال 

ا (  )6ٔفریق

ٔنه مدرج يف احلمك العام املتع ىل  يس  ه اجل ٔنه قد یفهم التو ٔنغوال لعام ىل الرمغ من  ملساواة يف العمل، فٕان قانون العمل يف  ام  2015لق  ٔ يف  ر خط يس، كام ذ  .2016ال حيدد يف الواقع املیل اجل

ٔضافت املادة  2010 بوسوا لمتیزي ف یتعلق بعقود العمل. العمل قانون(د) من  23و ا حمظورا  يس بوصفه س ه اجل  (املعدل) التو
ل العاج لموظف. وتفرض املادة  اجلدید العمل قانون من) 2( 45حتظر املادة  2008 سا سیة"  ىل صاحب العمل طلب معلومات عن "احلیاة اجل ل العاج  يف سا

رفضون 3( 406 ن  ب العمل ا ٔر ىل  ت  سیة.) عقو وهلم اجل ادا ٕاىل م  املوظفني اس
شیوس ٔساس "وضع" الشخص املترضر. ویتضمن القسم  2008لعام  الفرص اكفؤ قانونمن  8و  7و  5تنص املواد  2008 جزر مور ىل  متیزي  ٔن ا ش امة  د   2ىل قوا

ٓخر س ا ٔو اجل يس  سیة (مبا يف ذ املثلیة)، ومزدو املیل اجل ٔهنا "املثلیة اجل ىل  " وحيددها  يس" يف تعریف "احلا ه اجل  "."التو
یق يس. وتنص املادة  ٕالجنلزيیة( 23/2007العمل رمق ) من قانون 3( 108) و 1( 4حيظر القسامن  2007 املوزم ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ري رمسیة] ا رمجة  ]5 

اته رتام خصوصیة املوظف، مبا يف ذ ح سیة. ىل الزتام رب العمل   اجل
شل ٔقسام  2006 جزر س ىل 2006لعام  4(بصیغته املعد مبوجب القانون رمق   1995لعام العمل قانونء من  46) و 1ٔلف ( 46و  2حتظر ا متیزي واملضایقة  ) ا

يس.  ٔساس املیل اجل
ا ٔفریق وب  ٔس  1995لعام العمل القات قانون(و) من  187تنص املادة  1996 ج يس  ه اجل ادل تلقائیا". وتنص املادة ىل التو ري  ٔنه " ىل  لفصل  ) 1( 6اس 

يس. وشمل الفرع   1998لعام العمل يف املساواة قانونمن  ٔساس املیل اجل ىل  ري املبارش  ٔو  متیزي املبارش   املساواة تعزز قانونمن  1ىل حظر ا
ع متیزي وم متیزي احملظورة ويف ٕاطار تعریف املضایقات. 2000لعام  العادل ري ا ٔسباب ا د  ٔ يس بوصفه  ه اجل  التو

 

 )17ٔمراك (

تني،  ٔرج حتادي يف ا ىل الصعید  ا حتظر املادة و ت ٔج سیة. يف  ىل املیول اجل متیزي القامئ  ام حيظر ا د قانون  ٔمر(س) من  34ال یو ذي ا ٔو   214/2006التنف يس  ٔساس "املیل اجل ىل  متیزي  ا
ت  رة إالدارة الوطنیة فقط). وقد س ىل موظفي دا س مدینةالتفضیل" (ال ینطبق ٕاال  رس بوی ايت حلمك املمتتعة ٓ ٔساس املیل  1996روزاریوومدینة  2015ا ىل  متیزي  قوانني واسعة النطاق ملناهضة ا

https://www.constituteproject.org/constitution/Nepal_2015.pdf?lang=en
http://users.unimi.it/dirpubesteuropa/wp-content/uploads/Costituzione-della-Repubblica-del-Kosovo.pdf
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http://www.nytimes.com/2009/04/11/world/asia/11briefs-brfFIJI.html
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126781.pdf
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http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/za/za091en.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/51169/65139/E98ZAF01.htm
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf
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ىل املی متیزي القامئ  ام حيظر ا حتادي قانون  ىل الصعید  د  ة، ال یو ٔمرك دة ا ت املت . ويف الوال ىل العام يس تنطبق  سیة. اجل ٔمرول اجل ذي ا متیزي يف 1998مایو  087 28)، 13التنف ) حيظر ا
ٓذار / مارس  يس. ويف  ٔساس املیل اجل ىل  حتادیة  ل احلكومة  ة ل2017العمل من ق ٔمرك اف ا ست ٔصبحت حممكة  اف احتادیة ،  ٔول حممكة است رة السابعة   املدنیة احلقوق قانونٔن  تقررا

ت خمتلفة من امحلایة (انظر  1964لعام متیزي مبستو ت قوانني حتظر هذا ا دة وال ت  سیة. وقد س ىل املیول اجل متیزي القامئ  اكم  حيمي العامل من ا  ).هناالقامئة ا

ا ت قانونمن  281املادة  2010 بولیف ، حيظر  العقو ٕالضافة ٕاىل ذ سیة. و ٔمور مهنا املیول اجل ىل مج  ٔي معل متیزيي یقوم  ا جترم    45القانونيف بولیف
نتصاف احملددة  2010لعام ة من سبل  نو ة م ىل مجمو سیة، وینص  ىل املیول اجل متیزي القامئ  متیزي) ا ٔشاكل ا  (وال (قانون ماكحفة العنرصیة ومجیع 

 ).14و  13و  12و  5س املواد 
ٔن حوايل  2015 - 2000 الربازیل ري  يس.  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي يف العمل  ة ا ام حيظر رصا د قانون  حتادي يف الربازیل ال یو يف  70ىل املستوى 

ت القضائیة اليت توفر فهيا القوانني احمللیة هذه امحلایة. وحتظر املادة  ٔمرمن  8املائة من الساكن یقميون يف الوال ذي ا ) رمق  التنف ر  41/2007(بور
ت قضائیة قوانني الصادر عن و  دة وال ت  لعامل. وقد س س الوظیفي  جل ٔو معلومات تتعلق  ئق  ٔحصاب العمل طلب و ىل  زارة العمل والعام 

 : متیزي يف العام ة ا ت خمتلفة من امحلایة. وشمل ما یيل رصا يس مبستو ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  سحملیة حتظر ا )؛ 2006)، 8( 4(املادة  ٔمازو
سرتیتو رال د د  2(املادة  سول دو غروسو ماتو)؛ 2006)، 6( 2(املادة  ماراهناو)؛ 2014)، 6( 2(املادة  سانتو ٕاسبريیتو)؛ 2000)، 7( 2(املادة  ف

ناس)؛ 2005)، 9( س م اوي)؛ 2003)، 10( 2(املادة  رایبا)؛ 2011)، 10( 2(املادة  را)؛ 2002)، 6( 2(املادة  ريا )؛ 2004)، 6( 2(املادة  ب
ن  انريو دي ریو )؛ 2002)، 6( 2(املادة  سول دو غراندي ریو)؛ 2007)، 6( 2(املادة  نوريت دو غراندي ریو)؛ 2015)، 6( 2) و 5( 2(املاد

رینا سانتا ل 2001)، 6( 2(املادة  ولو ساو)؛ 2003)، 6( 2(املادة  اك دد من املدن م لزيا)؛ فضال عن  سیفي(سیارا)  فور وو). ور م  (بري
دي القانونمن  7املادة  1996 كندا سان حلقوق الك ٔسباب  إال ٔساس  ىل  متیزي يف العمل  متیزي احملظورة. وشمل املادة حتظر ا يس بني 1( 3ا ) املیل اجل

ٔسباب.  هذه ا
القات العمل) املادة   20940القانون) من 1( 1تعدل املادة  2017 شیيل متیزي احملظورة. 2(حتدیث  ٔسباب ا يس" بني  شمل "املیل اجل  من قانون العمل ل
یا ستوریة احملمكة قرار 2007 ولوم یة ا متیزي يف العمل اليت یعترب فهيا املیل  T-152/07الكولوم ٔن قضیة ا لمتیزي. وجترم املادة  ش ٔساسا حمظورا  يس  ٔ  134اجل

لها القانون  ٔد ت (اليت  متیزي 2011رشن الثاين / نومفرب  30املؤرخ   1482رمقمن قانون العقو ٔفعال ا ٔسباب )  سیة (من بني  ىل املیول اجل القامئة 
 ٔخرى).

متیزي يف جمال العمل، وتنص املادة   7717رمق القانونمن  10حتظر املادة  1998 وستاراك رشیة / إالیدز) ا ة ال ٔن فريوس نقص املنا ش ىل  48(القانون العام 
ام  متیزي احملظورة. ويف  ٔسباب ا د  ٔ يس" بوصفه  ٔمرمن  1، حتظر املادة 2015"اخلیار اجل ذي ا ني  999، 38رمق التنف متیزي ضد "الساكن املتنو ا

متیزي. ىل تدابري ملاكحفة هذا ا دة  ٔخرى من هذه القا ذي فقط). وتنص مواد   سیا" (املطبق يف الفرع التنف
ٔساس املیل  العمل قانون(ب) من  2تنص املادة  2014 و ىل  یاره الشخيص دون متیزي  صاد واخ ق ات  یا ىل حق لك خشص يف العمل وفقا الح

ٔخرى). ٔسباب  يس (من بني   اجل
وادور ٔخرى). وتنص املادة  العمل قانونمن  79تنص املادة  0052 إال ٔسباب  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل  ٔجر دون متیزي   195ىل احلق يف املساواة يف ا

لهي3( ٔسايس القانونا ) (اليت ینص  رتاف العمل بقضاء املتعلق ا ىل2015لعام  املزنيل لعمل و االت الفصل التعسفي )  اص يف   تعویض 
يس. ٔمور مهنا املیل اجل ادا ٕاىل   اس

ٔمرمن  1املادة  2010 السلفادور ذي ا ذي فقط).  56رمق التنف ىل العاملني يف الفرع التنف يس (ینطبق  ه اجل ىل التو متیزي القامئ   حتظر ا
ت قانونمن  321املادة  2013 هندوراس ٔخرى.  23-2013رمق ملرسوم(بصیغته املعد  العقو ٔسباب  يس، من بني  ىل املیل اجل متیزي القامئة  ٔعامل ا ) جترم 

. ىل العام لتايل  ام، وینطبق  شلك  متیزي   وحيظر هذا القانون ا
متیزي ملنع حتادي القانون) من 4( 9حتظر املادة  2003 املكسیك متیزي لیه والقضاء ا عتبارها 3( 1يف جمال العمل. وشمل املادة  ا سیة"  ) "التفضیالت اجل

متیزي احملظورة. وجترم املادة  ٔسباب ا د  ت قانون) من 2( 149ٔ ب  حتادي العقو ٔر ىل  ت  زید العقو يس و ٔساس املیل اجل ىل  متیزي يف العمل  ا
 العمل.

ت قانونمن  315املادة  2008 نیاكراغوا يس".10يف نیاكراغوا (الباب  العقو ٔساس "اخلیار اجل ىل  متیزي يف العمل  ة ضد حقوق العمل) جترم ا  ، اجلرامئ املرك
ستوریة إالجراءات قانون) من 1( 37تنص املادة  2002 بريو يس.  ا ىل املیل اجل متیزي القامئ  االت ا نتصاف املالمئ يف  ٔمر امحلایة القضائیة هو  ٔن  ىل 

ت (بصیغته املعد مبوجب  323وتنص املادة  ٔمرمن قانون العقو رشیعي ا ام  1323رمق ال ٔ نفاذه يف  ي بد متیزي القامئة 2017)، ا ٔعامل ا ىل جترمي   ،
ت ٕاذا اركب الفعل موظفون مدنیون ىل امل  . وتتفامق العقو ىل العام لتايل  ام، وینطبق  متیزي شلك  سیة. وحيظر هذا القانون ا دموا یول اجل ٔو است
 العنف.

ٔ)، حيظر 1( 131املادة  2006 سانتا لوسیا لموظف. العمل قانون) ( يس  ه اجل ادا ٕاىل التو  الفصل التعسفي اس
ٔ) من  500جترم املادة  2015 سورینام ت قانون( لقانون رمق  العقو ٔخرى). 2015لعام  44(بصیغته املعد  ٔسباب  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ) ا

. ىل العام لتايل  ام، وینطبق  شلك  متیزي   وحيظر هذا القانون ا
ٔرغواي متیزي احملظورة.   17817رمق القانونمن  2تتضمن املادة  2004 ا ٔسباب ا سیة" بني  يس والهویة اجل متیزي) "املیل اجل انب وا ٔ (ماكحفة العنرصیة وراهیة ا

ام  ذ  . وم ىل العام لتايل  ام، وینطبق  شلك  متیزي  ٔ) من  2، حتظر املادة 2013وحيظر هذا القانون ا متیزي  133، 19القانون( (قانون عام الشباب) ا
يس. ىل املیل اجل  القامئ 

ٔسايس العمل قانونمن  21املادة  2012 فزنویال ٔخرى. ا ٔسباب  يس، من بني  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي يف العمل   حتظر ا
 

یا (  )4ٓس
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ة  سیا مضن هذه الف ٔ ٕاندون ا عن طریق اخلط ٔدرج سانیة يف ٕاندو   2017تقررانظر  -يف العام املايض  ري الهویة اجل يس ومغا عاد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل صادیة الس ق ر  ٓ سیا.عن ا  ن

ٔ) من  2ینص القسم  1992 ارسائیل ن یبحثون عن  الفرص اكفؤ - العام قانون( اص ا ٔش ٔو بني ا ه  ٔن ميزي بني موظف ٔنه "ال جيوز لصاحب العمل  ىل 
سیة [...]". وهلم اجل ب م  معل س

سان حقوق جلنة قانون) من 2) و (1( 30تنص املادة  2001 ور اجلنوبیة ٔي  الوطنیة إال ق يف  لتحق لجنة  يس. ولكف هذا القانون ا ٔساس املیل اجل ىل 
ري املواتیة لشخص معني يف العمل (مبا يف ذ التوظیف والتعیني و  ٔو املعام  متیزي  ٔو ا عاد  ٔو اس التدریب وٕاسناد املهام "ٕاجراء من املعام إالجيابیة 

 ٔ ٔخرى من ا ٔجور ودفع السلع ا ة ودفع ا ) "اليت حتمهيا املواد والرتق د، والفصل، وما ٕاىل ذ لسن، والتقا ٔدىن  متویل، واحلد ا من  22-10جور، وا
ستور ام ا سان حقوق اعن  2016. ویقدم تقرر  يس املیل ومزدو لمثلیني إال ري اجل سیة الهویة ومغا يس املیل ومزدو اجل ريوم اجل  غا

سانیة الهویة الیا. اجلنوبیة ور يف اجل سانیة اليت تعمل  يس والهویة اجل ه اجل لتو ة من القوانني والسیاسات إالداریة املتعلقة  امة شام عن مجمو  حملة 
سني بني املساواة تعلمي قانونمن  15-12و  2تنص املواد  2004 یوان ٔمم  اجل ست دو عضو يف ا یوان ل ٔوساط التعلميیة حمظور.  متیزي يف ا ٔن ا ىل 

دة.  املت
لرشاكت التایلندیة  2007 یلند عیة  ج ٔن معایري العمل التایلندیة واملسؤولیة  ش ذیة لوزارة العمل  ي نوقش  2007الالحئة التنف متیزي ضد  )هنا(ا حيظر ا

يس الشخيص عیة واملوقف اجل ج س واحلا  لغة والسن واجل ن وا ء إالثين وا ن سیة و عددة، مبا يف ذ "اجل ٔسباب م   ...".العامل 
 

 )40ٔورو (

هوحيدد  لس توج ٔنظر   2000نومفرب  /الثاين رشن  27املؤرخ ٕایك  / 2000/78ا لمساواة يف املعام يف التوظیف واملهنة.  اما  شئ ٕاطارا  ي ی  .هناا

متیزي مبوجب املادة  2010 ٔلبانیا ٔسس محمیة من ا سانیة يه  يس والهویة اجل ه اجل ام  العمل قانونمن  16التو ، فٕان 2010بعد تعدیل  ىل ذ الوة  . و
متیزي من لحامیة الشامل القانون  .16-12یوفر حامیة العام يف املواد  2010لعام  ا

يس.  8/2003القانونیتعلق  2003 ٔندورا ٔول بعقود العمل وشمل املیل اجل  يف املقام ا
منسا . املعام يف املساواة قانون 2012 ا اول العام يس: الفصل الثاين ی شمل املیل اجل متیزي   هو ٕاجراء احتادي وشامل ملاكحفة ا
متیزي ملاكحفة حتادي القانونینطبق  2003 بلجیاك ىل النحو احملدد يف املادة  ا  .5ىل العمل، 

متیزي حظر قانون 2009 البوسنة والهرسك ن  ا متیزي يف العمل (املاد دم ا ث  يس من ح سني بني املساواة قانون). كام ینص 6و  5شمل املیل اجل ٔنه "حيظر  اجل ىل 
يس ". ه اجل س والتو ٔساس نوع اجل ىل  متیزي   مبوجب هذا البند" ا

متیزي ضد امحلایة قانونمن  1تنطبق املادة  2004 بلغار ىل الت28-12املواد  -(امحلایة يف ممارسة احلق يف العمل  ا يس.)  ه اجل  و
لحامیة، وتتعلق املادة  التعدیالت قانونمن  2تنص املادة  2003 رواتیا ٔساس  يس  ه اجل سمیة التو ىل  متیزي ماكحفة انونمن ق 8ىل قانون العمل  لعام  ا

2008 .  لعام
ٔ) من 1( 6تنص املادة  2004 قربص متیزي ماكحفة قانون) ( ريه العنرصي ا متیزي ٔشاكل من و ٔساس  2004(املفوض) لعام  ا ىل  متیزي يف العمل  دم ا ىل 

ىل النحو املبني يف املادة  يس ( دام يف املعام يف املساواة) (ج). كام حيدد قانون 1( 3املیل اجل يس. 2004لعام  واملهنة ست ه اجل  التو
شیك متیزي ماكحفة وقانون، 2004لعام  العمل وقانون)، 2006، احملدثة لعام 316(املادة  1999لعام  العمل قانونینص  1999 مجهوریة ال ىل 1(القسم  2009لعام  ا  (

يس. ه اجل  التو
منارك متیزي حظر قانونحيظر  1996 ا ٔو غرینالند). العمل سوق يف ا رو  ىل جزر فا يس يف نطاقه (ال ینطبق  ري املبارش وشمل املیل اجل متیزي املبارش و  ا
يس.2يف املعام (القسم  املساواة قانونو  العمل عقود قانونمن  10املادة  2008 استونیا شمل املیل اجل  ( 
لندا ٔو اخلدمة ...") من  11، القسم 11مت تعدیل الفصل  1995 ف ٔو املهنة  ارة  متیزي يف "الت ٔن ا ش ت قانون( يس". وحيدد  العقو شمل "التفضیل اجل ل

متیزي دم قانونمن  2القسم  ة من سیاقات 2004لعام  ا لهيا القانون: ویؤكد القسم  مجمو ٔساس ...  6العمل اليت ینطبق  ىل  متیزي  ٔنه "ال جيوز ا ىل 
يس ...". ه اجل  التو

ام  1985 فرسا ٔول مرة يف  يس  ه اجل ام  1985وقد مت تدون التو متیزي يف 2008(ويف  لحامیة ضد ا ٔساس  سانیة)  ٔدرجت الهویة اجل  العمل قانون، 
 .2008لعام 

ا قانونمن  1املادة  2014 اجورج ٔن  2014لعام جورج متیزي ٔشاكل مجیع ىل القضاء ش متیزي القامئ  ا متیزي، مبا يف ذ ا ٔشاكل ا ة لك شلك من  حتظر رصا
. ىل العام ي ینطبق  سانیة والتعبري"، ا يس والهویة اجل  ىل "املیل اجل

ٔمور، 4-1، الفصل 2زء (اجل املعام يف ملساواة املتعلقة العامة القواننيوقد مجعت  2006 ٔملانیا متیزي، يف مج  دم ا سیط  رشیعات العمل السابقة، لت  (
يس. ٔساس املیل اجل  ىل 

ن ٔن نطاقه  3304/2005رمق القانونمن  8و  4و  1املواد  2005 الیو ىل  متیزي)  اهضة ا متیزي املبارش  (قانون م ىل "العام واملهنة" ف یتعلق  ینطبق 
ري املبارش.  و

ر اكفؤ الفرص (القانون اخلامس والعرشون لعام  املعام يف املساواة قانونمن  8تنص املادة  2003 ا يس و "الهویة 2003وتعزز  ه اجل ىل التو  (
شملهام القانون، وحتدد املادة  ٔساس  سیة"  . 23-21اجل  معایري العام

سلندا ٔن  1996 ا يس، فٕان العمل قانونىل الرمغ من  ه اجل ام شمل التو ة يف وثیقة  ره رصا رد ذ و والقضاء  1996ه مل  ٔن ممارسة ا (نورده هنا 
 ٕاجيابیة).

رلندا ٔساس ا العمل يف املساواة قانونكفل  1999 ٕا ىل  متیزي يف ماكن العمل  يس.دم ا  ملیل اجل
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رشیعي املرسوم 2003 ایطالیا سیا 216، ن. (2003یولیو / متوز  9الصادر يف  ال ا  ددا من الثغرات يف قوانني العمل القامئة يف ٕایطالیا، ووضعت تو  (
. دة محمیة يف ٕاطار العام  كقا

اهضة قانونحيدد  2004 وسوفو متیزي م ٔن 4نطاقه يف املادة  ا د بعید  متیزي حيدد رشوط   L / 05-021رمق القانون، وهو ما یعكس ٕاىل  محلایة من ا املتعلق 
لعام (املادة  متیزي ف یتعلق  سانیة.2دم ا يس والهویة اجل ه اجل لتو  ) ف یتعلق 

ا ل  7دل قانون العمل (دار لیكومز) يف املادة  2006 التف ٔورويب  حتاد ا ه  يس وفقا لتوج ه اجل شمل التو  قانون/ ٕایك. وینص  2000/78توظیف ل
متیزي حظر اص ضد ا ٔش شاط يف العاملني الطبیعیني ا صادي ال صادیة. ق ق شطة  ٔ ٔرضا محمیة يف ا يس بوصفه  ه اجل  ىل التو

سیة. وتنص املادة  املعام يف املساواة قانونمن  7رسد املادة  2005 لیتوانیا ملیول اجل ٔحصاب العمل ف یتعلق  متیزيیة  ري ا ات   القانونمن  169الواج
متیزي ٔن ىل اجلنايئ لسجن ملدة ثالث سنوات. ا ه  ٔمور، ميكن مالحق يس، يف مج  ٔساس املیل اجل  ىل 

ٔو  اجلنايئ القانونمن  456) و 7-5( 455تنص املواد  7199 لوسمبورغ لهيا بغرامة  لعام وحقوق املوظفني، یعاقب  يس ف یتعلق  لمتیزي اجل اكت  هت ىل ا
ٔقصاها ثالث س   نوات.لسجن ملدة 

ساویة الالحئة، تنص 2004 مالطا متیزي يف جمال العمل.461/2004يف العمل (مالطة / لن  العام جمال يف امل لحامیة من ا ٔرضیة  يس بوصفه  ه اجل ىل التو  ( 
وفا وفا 121(القانون رمق  املساواة ضامن قانونمن  7تنص املادة  2012 مو يس يف العمل فقط. ورفضت مو ه اجل ىل التو ٔن القانون ینطبق  ىل   (

ٔخ دم تقدميها ٕاىل جماالت  هيا") بتوسیع نطاق  وري الشامل الثاين.("املشار ٕا ستعراض ا  رى يف 
ٔسود متیزي حظر قانونمن  16تنص املادة  2010 اجلبل ا سانیة  يف املادة   ا يس والهویة اجل ه اجل شمل التو ٔن القانون  ىل  ث تنص   .2يف العمل، ح

اول املادة  1994 هوالندا ٔحاكم هذا القانون  ملساواة املتعلق العام القانون) من 1( 5ت اءات  ست ة من  القات التوظیف وتقدم مجمو يف املعام خمتلف 
 ).2( 5دة يف املا

ة قانوندمج  1998 الرنوجي ٔقسام  2005لعام  العمل ب تلفة، ومبوجب ا سانیة محمیة 3( 4-13) و7( 1-13قوانني العمل ا يس والهویة اجل ه اجل )، فٕان التو
متیزي املبارش  ري املبارش.من ا  و

يس، وتتحمل مسؤولی العمل قانونمن  11املادة  1999 بولندا ٔساس املیل اجل ىل  ري املبارش  ٔو  متیزي املبارش  ب العمل عن العمل ضد هذا حتظر ا ٔر ة 
متیزي (املادة  ،  18) (ب))، وحتدد املادة 2( 94ا   1700البند ، 254رمق ، 2010لعام القانون جمقانون املساواة يف املعام  2010املساواة يف املعام
.  یعدد العام

ىل العمل والتوظیف من  24املادة  2009 الربتغال ٔن احلق يف املساواة يف احلصول  ا املیل  16، واملادة العمل قانونش ة  ٔن اخلصوصیة حتمي رصا ش
سانیة. يس والهویة اجل  اجل

متیزي ماكحفة قانونمن  8-5وتنص املواد  2000 رومانیا يس يف الع ا ٔساس املیل اجل ىل  متیزي   مل.ىل خمتلف الظروف اليت حيظر فهيا ا
متیزي حظر قانون 2010 رصبیا سانیة يف جمال العمل  ا يس والهویة اجل ه اجل ىل التو متیزي ینطبق  ن هو قانون شامل ملاكحفة ا  ).51و  16(املاد

یا ن  املعام يف املساواة قانونمن  1-2حيدد القسم  2008 سلوفا يس يف نطاق هذا القانون. وتتعلق املاد ه اجل متیزي التو و  7يف بعض املناطق وامحلایة من ا
ات صاحب العمل. 13  بواج

نیا متیزي لعام  امحلایة قانون) من 1( 2تتضمن املادة  1995 سلوف متیزي يف "ظروف التوظیف وظروف العمل، مبا يف  2016من ا ري رمسیة) امحلایة من ا رمجة  )
ٔجور".  ذ ٕاهناء اخلدمة وا

ام   62/2003القانون 1996 اسبانیا ٔحاكم  شمل  متیزي یغطي جوانب كثرية من العام ( من قانون  314). وتنص املادة 1996هو ٕاجراء شامل ملاكحفة ا
لكزيیة  ٕال ت (اليت تزنل  ني.هناالعقو لسجن ملدة تصل ٕاىل سن ٔو اخلاص"  متیزي اخلطري يف العمل العام  ىل "ا  ( 

متیزي لعام  العمل قواننيمت دمج خمتلف  1999 السوید اول الفصل  2008يف قانون ا ي ی ٔقسام 2ا ٔ التوظیف. 4-1، ا ارشة مس  م
ىل ال  2007 سورسا ة بناء  ٔشاكل امحلایة الوظیف ا، هناك العدید من  ٔمرا ممك ٔصبحت الرشاكت املس  ٔن  ذ  ىل م يس يف التعدیالت  ه اجل  قانونتو

ة لهذا الوضع يف 1911لعام  لزتامات ب امحلایة املمنو دیدة س سیة قد قرٔت يف قوانني  ٔن املیول اجل ث مت تفسري  دستور. ومن املفهوم  ، ح الب
ٔسلوب احلیاة" الواردة يف املادة  سانیة. 8عبارة " يس والهویة اجل ه اجل شمل التو ٔهنا   ىل 

رشن الثاين / نومفرب  1971لعام  العمل قانون) من 1( 2دلت املادة  2015 ٔورانیا زي النفاذ يف  لت  سانیة. 2015ود يس والهویة اجل شمل املیل اجل  ل
دة همتشیا مع  2003 اململكة املت ال ٕایك  / 2000/78التوج ه )التوظیف يف املساواة لواحئ، مت ٕاد متیزي يف جمال  (يساجل  التوج لحامیة من ا دة  يف اململكة املت

ام  حمكالعمل (مت سن  رلندا الشاملیة). ويف  ٔ ل حم 2010مماثل يف  اول الفصل املساواة قانون،  ي ی ل طارق  1، ا ٔقر ج  . ه العام  قانونم
ام  الفرص اكفؤ  .2006يف 

 

انوسیا (  )5ٔوق

ٔن املادة  ري  يس يف فانواتو.  ٔساس املیل اجل ىل  لمتیزي يف العمل  ام  د حظر  متیزي   2013لعام التدرس دمات قانون) (و) من 2( 18وال یو ىل الزتام جلنة اخلدمات التعلميیة يف فانواتو بعدم ا تنص 
ٔخ ٔسباب  يس" (من بني  ٔساس من "التفضیل اجل ىل  ٔخرى ٕالدارة موظفهيا  ة والتطور املهين والنقل ومجیع اجلوانب ا دا].بني التوظیف والرتق كون هذا احلمك حمدودا   رى) [

ولث ا 1996 اسرتالیا متیزي   1996لعام العمل ماكن القات قانون(م) من  3ٔسرتايل، تنص املادة ىل مستوى الكوم ٔساس ا ىل  يس"  ىل "التفضیل اجل
ي هيدف  ، حيظر القسم ا ىل ذ الوة  لیه. و عه والقضاء  ام  659القانون ٕاىل م ذ  لموظف. وم يس  ٔساس املیل اجل ىل  (و) ٕاهناء اخلدمة 

ت قضائیة قوانني   2009لعام العادل العمل قانونمن  351، حيظر القسم 2009 دة وال ت  يس. وقد س ٔساس املیل اجل ىل  ٔي متیزي ضد املوظف 
ٔسرتالیة العامصة ٕاقلميحملیة يف هذا الصدد:  وب)  1992/2016)وویزنالند)  1993)الشاميل إالقلمي) و  1983)ویلز ساوث ونیو)  1992)ا  وج

(  1999)وسامنیا)  1984)ٔسرتالیا ور  ). 2002)الغربیة ٔسرتالیا)، 1996/2010) وفك
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جي ٔسباب 2007لعام  36(إالصدار رمق  2007لعام  العمل القات) من ٕاصدار 2( 6حتظر املادة  2007 ف سیة (من بني  ىل املیول اجل متیزي القامئ  ) ا
دا ست القة  ٔخرى الناشئة عن  ٔو املسائل ا دام، وٕاهناء اخلدمة  ست ٔحاكم  ة ورشوط و لتوظیف والتدریب والرتق م. ٔخرى) ف یتعلق 

ن  سیة 2011لعام  36رسوم رمق (امل 2011(املعدل) لعام  العامة اخلدمة مرسومجمي من  10) و 2ء ( 10وحتظر املاد ىل املیول اجل متیزي القامئ  ) ا
ٔخرى) يف اخلدمة العامة. ٔسباب   (من بني 

لتوظیف  2015لعام  الصناعیة والعالقات العام قانون) (ب) من 2( 107حتظر املادة  2015 ریباس ٔو موظف حممتل ف یتعلق  ٔي موظف  متیزي ضد  ا
ٔحاكم العمل ة ورشوط و يس. والتدریب والرتق ىل املیل اجل القة العمل القامئة  ري ذ من املسائل الناشئة عن  ٔو   وٕاهناء اخلدمة 

سان حقوق قانون) (م) من 1( 21یتضمن البند  1993 نیوزیالندا متیزي احملظورة. وحتظر املادة  1993لعام  إال ٔسباب ا يس بني  متیزي يف العمل.  22املیل اجل ا
ام  ذ  وك   2000لعام العمل القات قانون) (م) من 1( 105، حتظر املادة 2000وم يس. ويف جزر  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي يف العمل  ٔیضا ا

يس".  2012لعام العمل القات قانون(ه) من  55وزیلندا)، حتظر املادة (اليت تتعلق ب  ٔساس "التفضیل اجل ىل  متیزي يف جمال العمل   ا
ٔو ٕاجراءات  2013لعام  والتوظیف العمل القات قانون) من 2( 20حيظر البند  2013 ساموا ٔي سیاسات  لعمل يف  ٔو مقدم الطلب  متیزي ضد املوظف  ا

ٔخرى). ٔسباب  يس (من بني  د ٕاىل املیل اجل س لتوظیف   ٔو ممارسات تتعلق 
 

متیزي  عددة ملناهضة ا يس (قوانني م ه اجل  )63حتدد التو

دة 33% ٔمم املت ظمة ا ٔعضاء يف م ول ا  من ا

ر املیول اجل  ) اليت تذ ت الشخصیة، وما ٕاىل ذ م، والبیا ل الشباب، وحظر ا رشیعات القطاعیة احملددة (م ٔن هناك العدید من ال دد قلیل ندرك  د فهيا  ول اليت یو ة هنا. ويف ا ري املدر سیة 
ٔحاكم ینطبق يف خمتلف امل  من هذه ٔن نطاق هذه ا متیزي، ندرك  هيا قوانني شام لعدم ا ول اليت  ٔحاكم نورد ت القوانني احملددة. ويف ا ن.ا  یاد

ا (  )1ٔفریق

شیوس يس (القسم  2008 مور ه اجل )، ینطبق القانون 2( 3. كام هو حمدد يف القسم الفرص اكفؤ قانون) املعرتف به يف 8و  7و  5) هو وضع (املواد 2التو
ٔو املهنة، وتوف ارة  لمهنة والت ىل العمل والتعلمي واملؤهالت  اكت والرشاكت " لص من املمت ٔو السكن، والت ري السلع واخلدمات واملرافق 

ا ". ويف ال  دا ٔو است هيا  خول ٕا لجمهور ا ن اليت جيوز  ٔما ضة، والنوادي، والوصول ٕاىل ا ، والر قسم املعنون والرشاكت" ، والرابطات املس
ات مدونة"السلوك الشخيص واملهين" من  الق ني املوظفني ٔ يس.2015لعام  العموم ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  رد قامئة بعدم ا  ، 

 

 )19ٔمراك (

تني ٔرج ٔ) من  2حتظر املادة  2009 ا ه  529، 26القانون( ىل التو متیزي القامئ  القهتم مع املهنیني الصحیني واملؤسسات الصحیة) ا (قانون حقوق املرىض يف 
ا املهنیون الص  دة اليت یقد يس يف املسا ٔساس   26862القانونمن  8حتظر املادة  2013حیون. اجل ىل  متیزي  ىل إالجناب) ا دة  (قانون املسا

یات إالجناب.  ىل تق يس يف احلصول  ة وزارة قرار 2015املیل اجل م يف البالد.  1507/2015الص لتربع  س يل  يل اجل ىل م  رفع احلظر 
ت حامیة قانونمن  1یتضمن القسم  2003 الباهاما ت الشخصیة احلساسة احملمیة. (الشخصیة املعلومات خصوصیة )البیا سیة" بني البیا  "احلیاة اجل
ا ت اجلنائیة.   2/298القانونمن  7املادة  2001 بولیف يس يف ٕانفاذ العقو ىل املیل اجل متیزي القامئ   القرارمن  1املادة  2006(قانون إالنفاذ اجلنايئ) حتظر ا

ایة الصحیة.  0668/06رمق الوزاري ىل الر يس يف احلصول  ه اجل ىل التو متیزي القامئ   حتظر ا
ٔخرى).  216، 10القانونمن  1املادة  2001 الربازیل ٔسباب  سیة (من بني  وهلم اجل ادا ٕاىل م متیزي ضد املعوقني عقلیا اس من  2تنص املادة  2006حتظر ا

مس قانون "  11340رمق القانون هنا دا مار(املعروف حملیا  سیة. ب ولها اجل الیة من العنف، برصف النظر عن م اة  ىل حق لك امرٔة يف ح  ("
ٔمر) من 2( 4تتضمن املادة  2010 ذي ا شار  272، 7رمق التنف ذیة والتغذیة ( ٔ ٔهداف اخلطة الوطنیة ل ىل  يس  وضع ٕاجراءات حترتم التنوع اجل

سان").  مس "ب هيا حملیا  د  414، 12القانون) من 1) (3( 3تتضمن املادة  2011ٕا سمح لقوا ت احلساسة اليت ال  يس" بني البیا ه اجل "التو
سجیل فهيا.  ل اري  ين الت ت التارخي االئ ن ترتاوح   12852القانون) من 2( 17حتمي املادة  2013بیا لشباب) الشباب (ا ٔسايس  (النظام ا

لامدة  29و  18ٔعامرمه بني  ٔخرى).  1اما، وفقا  ٔسباب  يس (من بني  ىل املیل اجل متیزي القامئ  ) 6) (4( 18تنص املادة  2015من القانون) من ا
رتام   13146القانونمن  كفل  ٔن  اقة جيب  اص ذوي إال ٔش ة العامة ل دمات الص ٔن  ىل  اقة)  اص ذوي إال ٔش ٔسايس ل (النظام ا

اص.  ٔش يس ل لمیل اجل اهتم اخلاصة بناء  344، 13القانونمن  )3( 6تنص املادة  2016الواجب  یا رش، لتلبیة اح ل جتار  ىل حامیة حضا 
ت واملدن) يف ت قضائیة (الوال دة وال ت  ٔخرى). وقد س ٔسباب  سیة (من بني  وهلم اجل ٔساس املیل ىل م ىل  متیزي   الربازیل قوانني حتظر ا

تلفة:  يس (انظر املصادر ا  ).3، 2، 1اجل
ن  1996 كندا دي القانون) من 1( 3و  2حتظر املاد سان حلقوق الك اء 1985لعام  6(القانون رمق  إال يس". 6-، املادة  ٔساس "املیل اجل ىل  متیزي  ) ا

ام  دل القانون يف  يس.  1996وقد  ة املیل اجل شمل رصا رمني سلمي قانون) (ب) من 1( 44تنص املادة  1999ل ىل c.18، 1999(سك  ا  (
سیة وهلم اجل ب م س ة الشخص  ٔو معاق سلمي یمت لغرض ومقاضاة  ٔن طلب ال نعا ب ر مق سلمي ٕاذا اكن الوز ٔمر  رفض ٕاصدار  ر العدل  . ٔن وز

دةا قانون(ه) من  2حيظر الفرع  2004 رشي إالجناب ىل ملسا ن 2، ج 2004(املادة  ال اص ا ٔش يس ضد ا ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ) ا
دة يف  م ٕاذا مل 2016ٔغسطس،  15اعتبارا من  2016. إالجناب ٕاجراءاتسعون ٕاىل تقدمي املسا لتربع  ٔوراق املالیة مؤه  ، سوق مسقط ل

ٔقل .. ىل ا دة  ل ملدة سنة وا يس مع ر  كن قد اتصلت اجل
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نیا) من  123املادة  2001 وستاراك ت قانون( يس". 8189(بصیغهتا املعد مبوجب القانون  العقو ٔساس "اخلیار اجل ىل  ٔمر  2007) جترم التعذیب 
ذي رمق  ٔمریلغي  S-33877تنف ذي ا م.  S-19933رمق  التنف يس من التربع  ال املثلیني ومزدو املیل اجل ي حيظر الر وتنص املادة  2015ا

ٔمرمن  5 ذي ا س وضامن ىل  38999رمق التنف ٔمر الواقع من نفس اجل حتادات حبمك ا ظمي  ذیة ب تصة يف السلطة التنف ام الواكالت ا  وجوب ق
ز. ٔو حضور اجلنا ایة رشكها  ازات مرضیة لر ىل ٕا  حصولها 

يس".  418، 20انونالقمن  3تنص املادة  2010 شیيل سیة" و "سلوكه اجل اراته اجل ٔن لك خشص احلق يف رسیة "خ  القانونمن  2املادة  2012ىل 
متیزي التعسفي.  20609 يس" يف تعریف ا ه اجل شمل "التو متیزي)  یة الالحئةمن  146تنص املادة  2013(قانون تدابري ماكحفة ا ة لوزارة الف ، الص

یار اجلهات املاحنة  ٔن اخ ىل  م،  يس. اليت تنظم ٕاجراءات التربع  ٔساس املیل اجل ىل  ٔي متیزي  ٔن یمت دون   القانونمن  1املادة  2014جيب 
سیة. 750، 20قانونل(بصیغته املعد  18،838 تلف املیول اجل رتام  شمل  ٔهنا  لتلفزیون، تعرف "التعددیة" ب لس الوطين  شئ ا )، اليت ت

ت قانونٔلف من  150جترم املادة  2016 ٔساس املیل ا العقو ىل  ٔعامل التعذیب  ٔخرى). ٔي معل من  ٔسباب  لضحیة (من بني  يس   2016جل
الل إالشارة ٕاىل  845، 20القانون(ج) من  7تتضمن املادة  متیزي احملظورة يف املدارس من  ٔسباب ا يس بني  ه اجل (قانون إالدماج املدريس) التو

ات يف ٕاط متیزي).  20609رمق القانونار مجیع الف  (قانون تدابري ماكحفة ا
ستوریة. وقد  2016-1993 وملبیا الل قرارات احملمكة ا اص من  ٔش متتع هبا ا ٔن احلقوق اليت  ش یا  ولوم بري من التقدم احملرز يف  ق قدر  مت حتق

ططٔوجزت مدیونیة مدینة بوغو معظم قرارات احملمكة يف هذا  ام  ا لسیاسات العامة لتعزز 2016(حتدیث  ). وقد طبقت مدینة بوغو لواحئ 
هنا  ىل الصعید احمليل، ومن ب  . 2009لعام  371رمق االتفاقاملساواة 

نیاكن وم يس. (القانون العام امل   49/2000القانونمن  2حتظر املادة  2000 مجهوریة ا ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  لشباب) ا  قانونمن  11تنص املادة  2007تعلق 
عتبار ال اجلنائیة إالجراءات ذوا يف  ٔ ٔن ی ني العامني  ىل القضاة واملد ٔنه جيب  ورط يف لك قضیة، ولكن ال ىل  ظروف اخلاصة لك خشص م

ٔخرى).  ٔسباب  سیة (من بني  وهلم اجل ادا فقط ٕاىل م دوا ٕاىل قراراهتم اس س ٔن  ، قانون فريوس  135/2011القانونمن  2املادة  2011ميكن 
يس. ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  رشیة / إالیدز، حتظر ا ة ال  نقص املنا

وادور مت   2003لسنة  100رمق القانونمن  6املادة  2003 ٔ ٔخرى). (قانون الشباب واملراهقة) حتظر ا ٔسباب  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل   2006یزي 
يس ف 2006لسنة   67القانون من  27املادة ه اجل ىل التو متیزي  ة) حتظر ا لص ٔسايس  ة (القانون ا لص رش املعلومات املتعلقة   یتعلق ب

سیة وإالجنابیة.  ٔسايس لالتصاالت) "احملتوى   2013لسنة  0رمقمن القانون  61تعرف املادة  2013اجل شمل احملتوى (القانون ا ٔنه  ىل  متیزيي"  ا
ٔخرى).  ٔسباب  سیة (من بني  ىل املیول اجل متیزيي القامئ  ىل  تالعقو قانون) من 1( 12حتظر املادة  2014ا ٔشاكل العنف القامئ  ٔي شلك من 

اص احملرومني من حرهتم.  ٔش يس ضد ا ٔعامل التعذیب (یعرف بعبارات 3( 151جترم املادة  2014املیل اجل ٔي معل من  ت  ) من قانون العقو
ٔیضا القسم املتعلق ب "حظر العالج التحویيل"  اص (انظر  ٔش يس ل ه اجل ركب هبدف تعدیل التو ه).امة)   ٔد

ن  2004 السلفادور ٔمرمن  6) و 1( 3حتظر املاد ذي ا يس يف  40رمق التنف ىل املیل اجل متیزي القامئ  رشیة، ا ة ال ي ینظم قانون فريوس نقص املنا ، ا
ة  ىل   202رمق االتفاق ینصالعامة. قضا الص متیزي القامئ  ٔشاكل ا ىل مجیع  لقضاء  ىل تدابري  عیة  ج دة  ة واملسا الصادر عن وزارة الص

ه ة العامة. التو دمات الص يس يف   اجل
ال ٔخرى). والشباب الطفو قانونمن  10املادة  1996 غوات ٔسباب  هيم (من بني  ب وا ٔو س سیة  وهلم اجل ادا ٕاىل م ٔطفال اس متیزي ضد ا  حتظر ا

متیزي ملنع حتادي القانون) من 3( 1مل املادة ش 2003 املكسیك متیزي احملظورة. وهذا جيعل  لیه والقضاء ا ٔسباب ا د  ٔ عتبارها  سیة"  ٔفضلیات اجل "ا
ام  ٔساس. يف  ىل هذا ا متیزي قامئة  ٔفعال ا ىل  ٔحاكم القانون املنطبقة  ٔساس 28( 9مت تعدیل املادة  2014مجیع  ىل  ٔي نوع من العنف  ) حلظر 

لنا "التف  ٔو افرتاض  رة،  دث، وٕا لع املالس، والت سیة". طرق  ة  ،-SSA1-253-2012نوم 2012ضیالت اجل ٔمانة املكسیك الصادرة عن ا
ىل ة، رفع احلظر  م. لص لتربع  يس  س ومزدو املیل اجل ليي اجل ٔن العام القانونمن  5تنص املادة  2013 م ا ش ىل اتباع هنج  الض

د ٕاىل  س ا اجلرامئ اليت  خصص يف التعویضات اليت متنح لض ٔخرى).تفاضيل وم ٔسباب  يس (من بني   املیل اجل
ٔخرى).  (قانون فريوس نقص  820القانون(ل) من  3املادة  2012 نیاكراغوا ٔسباب  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  رشیة وإالیدز) حتظر ا ة ال املنا

ىل ال   671-2014رمق الوزاري القرارمن  1املادة  2014 متیزي القامئ  ىل اخلدمات الصحیة.حتظر ا يس يف احلصول  ه اجل  تو
يس" بني املعلومات الرسیة اليت متنح حامیة   2002لسنة  6القانون) من 5( 1تتضمن املادة  2002 ب ٔمام القضاء) "املیل اجل ت املثول  (قانون بیا

ىل (قا  2002لسنة  16رمق القانونمن  3املادة  2002من القانون.  13اصة مبوجب املادة  متیزي  ن العامة) حتظر ا ٔما ول يف ا نون احلق يف الق
يس.  ٔساس املیل اجل

ٔمرمن  19املادة  2015 البريو ذي ا ىل اخلدمات الصحیة والعالج.  سا 027- 2015- رمق التنف يس يف احلصول  ه اجل ىل التو متیزي القامئ  حتظر ا
ىل  2009-2016 متیزي القامئ  زاس") حتظر ا ٔوردینا متیزي (" ت قضائیة (املقاطعات واملقاطعات واملناطق) لواحئ حملیة ملناهضة ا دة وال ت  س

شمل:  سیة. ويه  ساملیول اجل كون)؛ 2010، 5(املادة  ٔمازو وشو)؛ 2008، 5(املادة  ٔبورمياك)؛ 2013، 2(املادة  ٔ ٔنیكس،  ٔ )؛ 2009(
ال یو)؛ 2012، 2(املادة  اكس شامایو)؛ 2012، 2(املادة  ش )؛ 2008، 2(املادة  هوامانغا)؛ 2015، 2(املادة  وتريفو)؛ 2008، 2(املادة  شا

اكفلیاك اكیو)؛ 2009، 5(املادة  هوا اك)؛ 2016، 1(املادة  هانوو)؛ 2008، 2(املادة  هوا ة،  ٕا یبا )؛ 2008، 2(املادة  مار سوس)؛ 2013(ا
د ال)؛  2009)جونني)؛ 2008، 2(املادة  زارینو سوس  مادر)؛ 2010، 1(املادة  لوریتو)؛ 2011، 2(املادة  الماس)؛ 2014، 2(املادة  لیرب

ٔنیكس،  دیوس دي هوايس)؛ 2009( س)؛ 2008، 1(املادة  ما ، 2(املادة  موروبون)؛ 2012، 1(املادة  مویغوا)؛ 2008، 2(املادة  مريافلور
نا نویفا)؛ 2014 اكماك)؛ 2015، 2(املادة  رك ، 2(املادة  لیرب بوبلو)؛ 2016، 1(املادة  بیورا)؛ 2014، 2(املادة  بیكو)؛ 2013، 2(املادة  ش
غیل سان)؛ 2010، 2(املادة  مارن سان)؛ 2012 ا سانتا)؛ 2014، 3(املادة  م )؛ 2014، 2(املادة  مار دیل مار سانتا)؛ 2015، 2(املادة  ٔن

اغو و دي سان يل)؛ 2014، 2(املادة  سور ريها.2010، 1(املادة  ٔواك  )، و
ٔ) من  500املادة  2015 سورینام لقانون رمق  اجلنايئ القانون( يس. وحيظر هذا القانون 44لعام  2015(بصیغته املعد  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ) جترم ا

ام، وینطبق  متیزي شلك  .ا ىل العام  لتايل 
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ة ٔمرك دة ا ت املت ذي ٔمر 2000 الوال شطة التعلمي   (2000یونیو 23) 160، 13تنف ٔ رامج و ٔخرى) يف  ٔسباب  يس (من بني  ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  حيظر ا
دةٔصدرت وزارة إالساكن والتمنیة احلرضیة ق 2012والتدریب الفدرايل.  ىل السكن يف الربامج  فرص اكفؤ ا الوصول لضامن املساواة يف احلصول 

يس. وقد س  ه اجل ا إالدارة بغض النظر عن التو سیة يف السكن (انظر القامئة اليت تقد ىل املیول اجل متیزي القامئ  رشیعات حتظر ا دة دول  ت 
اكم  ٔو   752.7038املادةتنص  2016). هناا هنائیني لٕالمدادات  دمني ا متیزي ضد املست دم ا ٔن  ش ولیة  لتمنیة ا ة  ٔمرك الصادرة عن الواك ا

ٔو اخلدمات التعاقدیة دم هنايئ لٕالمدادات  ٔي مست متیزي ضد  ولیة  لتمنیة ا ة  ٔمرك لواك ا ن  ام املتعاقد دم ق ىل  ٔي  اخلدمات  ن ( د املستف
ٔخرى). ٔسباب  ٔساس (من بني  ىل  ذ  ٔو اخلدمات) يف التنف  من إالمدادات 

ٔرغواي ه اجل   1826القانونمن  18تتضمن املادة  2006 ا ة "التو ولیة) رصا دة (التعاون مع احملمكة اجلنائیة ا ة يف تعریف إال ٔسس املب يس" يف ا
يس.  335، 18القانونمن  2املادة  2008امجلاعیة.  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  دمني يف اخلدمات الصحیة) حيظر ا  2009(قانون املرىض واملست

منطیة  437، 18رمق القانونمن  18تنص املادة  لتعلمي العام هو تعزز التحول من القوالب ا د املبادئ التوجهيیة  ٔ ٔن  ىل  لتعلمي)  (القانون العام 
ٔخرى).  ٔسباب  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل  متیزيیة  اص   19353القانون(د) من  5حتمي املادة  2015ا ٔش ایة الوطين) ا (قانون نظام الر

ٔخرى). ٔسباب  سیة (من بني  ىل املیول اجل متیزي القامئ  دة من ا ىل املسا ن یعمتدون   ا
ٔسايس القانونمن  4تنص املادة  2010 فزنویال اة الشعب ورفاهیته"، مبا یضمن هتیئة  الشعبیة لسلطة ا ٔن "السلطة الشعبیة مصممة لضامن ح ىل 

ٔخرى) .  ٔسباب  يس (من بني  ب املیل اجل س لك خشص یتطور حبریة لشخصیته دون متیزي  ساویة   تنظمي قانونمن  5ادة امل 2011ظروف م
ة ٔخرى). إالساكن ومراق ٔمور  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ري ا ٔ  حيظر الت

 

یا (  )6ٓس

ٔجریت  ٔن املناقشات اليت  ٔفادت التقارر ب ال. وجتدر إالشارة حىت وقت كتابة هذا التقرر،  ٔت يف ن سانیة، قد بد يس والهویة اجل ه اجل لتو متیزي، مبا يف ذ قانون  ٔن قانون شامل لعدم ا ش ف بعد 
ٔرضیة ىل  متیزي  دم ا ٔن  ش الیا  ت السیاسیة اجلاریة  یویة هناك العدید من اجلهود واحملاد ٓس ٔحناء القارة ا ٔنه يف مجیع  ه اجل  ٔیضا ٕاىل  سانیة.التو  يس والهویة اجل

ة ام  183املادة  2009 ميور الرشق ات  ت لقانون 2009من تنق سیة لشخص  1975لعام  العقو ٔو اجل ري املربر عن "احلیاة اخلاصة  حتمي من الكشف العلين 
ٔو بغرامة.  ٓخر" مع عقوبة السجن ملدة سنة 

ن دد من  2017 الیا ىل  ين  يس وت ه اجل ة يف وقت كتابة هذا التقرر) ٕاىل التو ا د ص م ة (ال تو ٔساسیة الوطنیة ملنع البلط شري السیاسة ا
ٔحاكم احمل  س هیومنلیة اليت اكن لها الوصول الشامل، انظر ا ش رای  .وو

غولیا ع قانونینص  2012 م ة نقص فريوس دوى م رشیة املنا الزمة ال ة نقص وم سب املنا و واملنظامت إالداریة  املك ىل حتدید سلطات هیئات ا
ا شون مع فريوس نقصا ن یع اص ا ٔش ٔطباء والعاملني الصحیني وحقوق ومسؤولیات املواطنني وا  تیة احمللیة ومسؤولیات املنظامت الصحیة وا

رشیة. ة ال  املنا
ر / مایو  2012 الفلبني ٔ ٔصدرت وزارة التعلمي 2012يف  ٔمر،  ٔشاكل   40رمق ا ٔي شلك من  ٔطفال يف املدارس من  (سیاسة حامیة الطفل) لضامن حامیة ا

، يف القسم  ستغالل برصف النظر عن سو ٔو  عتداء  ٔو  ء) . 2العنف  ) 
سان حقوق جلنة قانونمن  30ص املادة تن 2001 ور اجلنوبیة هتك احلق  الوطنیة إال ٔي "معل متیزيي ی ق يف  لتحق لجنة  يس. ولكف ا ه اجل ٔساس التو ىل 

ٔو 2يف املساواة" ف یتعلق " عاد  ٔو اس ٔي فعل من املعام إالجيابیة  دام السلع .  ٔو است ري مواتیة لشخص معني يف تورید  ٔو معام  متیزي  ا
یة؛ و ...  ٔرايض واملرافق السك اریة وا ٔو مؤسسات التدریب املهين "اليت حتمهيا 3واخلدمات والنقل واملرافق الت دام املرافق التعلميیة  . ... يف است

ستورمن  22-10املواد  ام ا سان حقوق اعن  2016. ویقدم تقرر  يس املیل ومزدو لمثلیني إال ري اجل سیة الهویة ومغا  ومزدو اجل
يس املیل ري اجل سانیة الهویة ومغا يس والهویة  اجلنوبیة ور يف اجل ه اجل لتو ة القوانني والسیاسات إالداریة املتعلقة  امة شام عن مجمو حملة 

سیة  شمل املیول اجل متیزي اليت  دم ا ىل قامئة بقوانني  طالع  الیا. وميكن  سانیة اليت تعمل   .هنااجل
لجنة 2012 56-51املواد  2012 لندی  ایة لتعزز الوطنیة ا عیة الر سیات" بني  الالحئة (سوك )ج اص من خمتلف اجل ٔش ة  13اليت حتدد "ا مجمو

عیة، ج لوصول ٕاىل اخلدمات  اصة  دة  متیزي) وتتطلب مسا ون ا ن یوا ٔو ا ٔي احملرومني  ت" ( ه صعو انظر  ساكنیة مسهتدفة تعترب "توا
ظمة تقرر ولیة العمل م  .ا

 

 )33ٔورو (

ددها  ٔورو البالغ  ٔعضاء يف جملس  ول ا رب ا متیزي الشامل  ة ٕاىل ماكحفة ا ا ٔن هناك  يس والهویة   (2013) 1948القرارمن  3-1-9دو يف القسم  48من الواحض  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  معاجلة ا
سانیة يف مجیع جماال يس والهویة اجل ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  رشیعات مدنیة حتمي من ا ٔن "تضع دون ٕابطاء  ول  غي ل سانیة. وی ة وااجل ىل السلع ت احلیاة، مبا يف ذ العام والتعلمي والص حلصول 

عیة" . ج عي واملزا  ج ىل الضامن   واخلدمات والسكن واحلصول 

ٔن  2010لعام الشامل القانونینص  2010 ٔلبانیا متیزي من امحلایة ش لعام والتعلمي والسلع واخلدمات  ا سیة ف یتعلق  متیزي ضد املیول اجل ىل حامیة ا
عیة مبا يف ذ إالساكن. ج  وخطط امحلایة 

منسا عیة. املعام يف املساواة قانون 2012 ا ج يس ویغطي التعلمي واملنافع  شمل املیل اجل متیزي   هو ٕاجراء احتادي وشامل ملاكحفة ا
متیزي ملناهضة حتادي القانونوینطبق  2003 بلجیاك ایة الصحیة) والتعلمي؛ 2007(املنقح لعام  ا عي والر ج عیة (الضامن  ج ىل العام وامحلایة   (

ىل السلع واخلدمات وتوفريها، مبا يف ذ السك  .5ن يف املادة واحلصول 
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متیزي حظر قانونمن  2املادة  2009 البوسنة والهرسك يس املیل شمل ا ء ٕاىل املنظام اجل ن ، و هنا "العام ٔمور من ب متیزي يف مج  دم ا ث  ت املهنیة، من ح
ب مع  با ٕاىل ج ن العامة والعامة ج ٔما صصة ل وا عیة، والسلع واخلدمات ا ج ة، وامحلایة  شطة والتعلمي، والتدریب، وإالساكن، والص ٔ ٔداء ا

صادیة واخلدمات العامة ".  ق
متیزي من امحلایة قانونینظم  2004 بلغار عیة (الضامن  ا ج يس يف العمل وامحلایة  ه اجل ىل التو ٔوروبیة املناسبة يف القانون، وینطبق  التوجهيات ا

ىل السلع واخلدمات وتوفريها، مبا يف ذ السكن. ایة الصحیة) والتعلمي؛ واحلصول  عي والر  ج
متیزي ماكحفة قانونمن  8تنص املادة  2008 رواتیا عیة  ا ج يس، مبا يف ذ العام وامحلایة  ه اجل ىل التو ي ینطبق  ىل النطاق الواسع لهذا القانون ا

ایة الصح  عي والر ج  یة) والتعلمي والوصول ٕاىل السلع واخلدمات وتوفريها، مبا يف ذ السكن .(الضامن 
متیزي ماكحفة قانونمن  6تنص املادة  2004 قربص ن  العنرصي ا يس يف املیاد متیزي اجل ىل ا متیزي (املفوض)  ٔشاكل ا ريه من  تلفة.و  ا

شیك متیزي ماكحفة قانونیطبق  2009 مجهوریة ال ایة الصحیة) والتعلمي والوصول ٕاىل السلع واخلدمات  ا عي والر ج عیة (الضامن  ج ىل حقوق العمل وامحلایة 
 وتوفريها مبا يف ذ إالساكن.

منارك لمطالبات املتعلقة  املعام يف املساواة جملسرشف  2009 ا ستجیب  ٔهنا  امناریة. ویبدو  دد من القوانني ا متیزي اليت مت ٕاقرارها يف  ىل قضا ا
سیة يف العمل والتعلمي فقط.  ملیول اجل

ىل العمل والتعلمي.2يف املعام (القسم  املساواة قانون 2008 استونیا رص  ه یق يس، ولك ه اجل شمل التو  ( 
لندا متیزي دم قانونرد نطاق امحلایة اليت ميكن تطبیق  2004 ف ایة الصحیة، واستحقاقات الضامن 2لهيا يف القسم  ا دمات الر عیة، و ج ایة  : الر

ري مدرج. عي، واخلدمة العسكریة، وإالساكن. التعلمي   ج
رشی 1985 فرسا لهيا ٔقسام خمتلفة من القانون الفريس تتضمن  ة ورشف  ٔطرو يس و ه اجل ٔساس التو ىل   العلیا الهیئةعات املساواة يف املعام 

متیزي ملاكحفة ل املساواة. ا ٔ  ومن 
ا ا قانونمن  1املادة  2014 جورج ٔن  2014لعام جورج متیزي ٔشاكل مجیع ىل القضاء ش متیزي  ا متیزي، مبا يف ذ ا ٔشاكل ا ة لك شلك من  حتظر رصا

سانیة والتعبري". يس والهویة اجل ىل "املیل اجل  القامئ 
ٔول، القسامن  2006 ٔملانیا يف املعام حيددان هدف ونطاق هذا القانون يف جماالت العام وامحلایة  ملساواة املتعلق العام القانونمن  2و  1اجلزء ا

ىل السلع واخلدمات وتوفريها، مبا يف ذ إالساكن . ایة الصحیة والتعلمي واحلصول  عي والر ج عیة، مبا يف ذ الضامن   ج
ن ت قانونء ٕاىل  361تضیف املادة  2015لعام  الرمسیة اجلریدةيف  29املادة  2015 الیو ٔساس  العقو ىل  شمل جرمية جحب اخلري واخلدمات  اليت 

س. ٔشهر احل ٔو ما یصل ٕاىل ثالثة ٕاىل ستة  ٔخرى، بغرامة  ٔمور  سانیة، من بني  ٔو الهویة اجل يس  ه اجل  التو
ر شملهام القانون،  الفرص اكفؤ وتعزز املعام يف ملساواة املتعلق القانونمن  8تنص املادة  2003 ا ٔساس  سیة"  يس و "الهویة اجل ه اجل ىل التو

عیة  30-24واملواد  ج محلایة  ىل السلع يف جمال العمل وف یتعلق  ایة الصحیة)، والتعلمي واحلصول  عي و والر ج (مبا يف ذ الضامن 
 واخلدمات وتوفريها، مبا يف ذ إالساكن.

سلندا ت قانونمن  180تنص املادة  2004 ا ه ا العقو ٔن التو ىل  متیزي يف توفري السلع واخلدمات اليت تصدر العام  سانیة محمیة من ا يس والهویة اجل جل
ٔشهر. ائیة تصل ٕاىل ستة   عقوبة ج

رلندا شري 2000( ا سیة يف السكن وتوفري السلع واخلدمات والتعلمي (مع توفري  2000لعام  املركز يف املساواة قانون)  ىل املیول اجل متیزي القامئ  دم ا ٕاىل 
ة). ی  رشوط لصاحل املؤسسات التعلميیة ا

متیزي طموح يف نطاقه (املادة ش  L / 05-021رمق القانون 2015 وسوفو سانیة.  16)، یغطي 2ٔن امحلایة من ا يس والهویة اجل ه اجل ىل التو جماال تنطبق 
دة. ٔمم املت ست دو عضو يف ا  ووسوفو ل

ىل السلع  ملساواة املتعلق القانونوینطبق  2005 لیتوانیا ایة الصحیة والتعلمي واحلصول  سیة يف جماالت التوظیف والر ىل املیول اجل يف املعام 
 ، ىل ذ الوة  يس،  اجلنايئ القانون من  169املادة تنصواخلدمات، مبا يف ذ السكن، وتقدميها. و ب املیل اجل س متیزي  ٔنه ميكن مقاضاة ا ىل 

لسجن ملدة ثالث سنوات. ٔمور،   يف مج 
لهيا بغرامة. اجلنايئ القانون) من 4-1( 455حتدد املادة  1997 لوسمبورغ متیزي يف تورید السلع واخلدمات، ویعاقب  دم ا  (مع التعدیالت) نطاق 

سانیة  املساواة قانون) من 1( 6توحض املادة  2017 مالطا يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  ٔو املتقاطع")،  ري املبارش ("العادي  ٔو  متیزي املبارش  ٔن ا
ري قانوين يف التوج 2(املادة  ىل السلع واخلدمات (املادة )  ام  5ه الرتبوي، واحلصول   لهویة التدرجيي القانون، اعمتدت مالطة 2015). ويف 

سانیة، س، نوع عن والتعبري اجل س  واخلصائص اجل .یةاجل ٔورو ه يف  ٔول من نو  ، وهو ا
ٔسود سانیة،  2010 اجلبل ا يس والهویة اجل ه اجل ٔمور، ٕاىل التو د، يف مج  س متیزي اليت  ة من مواقع ا نو ة م متیزي حظر قانونمن بني مجمو اول  11املادة  ا ی

 مع التعلمي. 15مع الظروف الصحیة، واملادة  12"تقدمي اخلدمات، املادة 
ٔو يف املعام النطاق امل  لمساواة العام القانون) (ج) من 1( 7حيدد القسم  1994 هوالندا ایة الصحیة  ٔو الر عیة  ج ٔو اخلدمات  ىل "إالساكن  طبق 

اول القسم  ٔو التعلمي"، وی ة  . 5الشؤون الثقاف  العام
ٔ) من  349وتنص املادة  1994 الرنوجي ت قانون( ٔو  العقو ب م املثيل  متیزي يف السلع واخلدمات "س ىل ا ٔشهر  لسجن ملدة ستة  ٔنه جيوز احلمك  ىل 

ه". وركز  ٔو تو اته  متیزي القا  (2013لعام  58رمق ) 2013قانونمنط ح ي حيظر ا ىل ا ساين  سانیة والتعبري اجل سیة والهویة اجل ىل املیول اجل مئ 
 ).14العام والتعلمي (القسم 

سمرب  3من قانون إالجراءات اجلنائیة املؤرخ  1املادة  2010 بولندا ٔول / د ملساواة يف  2010اكنون ا ٔورويب ف یتعلق  حتاد ا ذ بعض لواحئ  ٔن تنف ش
متیزي يف جمال   1700البند ینص ، 254رمق ، 2010لعام القانون جماملعام " ي حيمي من ا ل يف نطاق القانون ا يس ید ه اجل ٔن التو ىل 

یة (املادة  ایة الصحیة، والتعلمي، والتعلمي العايل، واخلدمات، مبا يف ذ اخلدمات السك عي، والر ج املساواة  2)، وحتدد املادة 4العمل، والضامن 
ام  . ويف  د، 2016يف املعام لس امللكف بدمع القانون. ٔف ٔن احلكومة انتقلت ضد ا  ب
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متیزي ماكحفة قانونمن  16-10وتنص املواد  2000 رومانیا يس يف جماالت مهنا السكن  ا ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ىل خمتلف الظروف اليت حيظر فهيا ا
ایة الصحیة.  والتعلمي وتوفري اخلدمات والر

متیزي حظر قانون 2010 رصبیا عیة ومجیع  ا ج ایة  سانیة يف العمل والتعلمي والر يس والهویة اجل ه اجل ىل التو متیزي ینطبق  هو قانون شامل ملاكحفة ا
ٔخرى (املادة  زة إالدارة العامة" ا ٔ "2.( 

یا يس مضن نطاق هذا القانون: واملادة  املعام يف املساواة قانونمن  2.1القسم  2008 سلوفا ه اجل متیزي حيدد التو رسد  5يف بعض املناطق وامحلایة من ا
عي والتعلمي والسلع واخلدمات. ج  إالساكن والضامن 

نیا متیزي من امحلایة قانون 2016 سلوف ىل السكن، واملنفعة  ا هتا. ويه تنطبق  سانیة مضن وال يس والهویة اجل ه اجل اكمل التو ري رمسیة) یتضمن  رمجة  )
، والسلع واخل عیة، والتعلمي، والعام ج عیة، وامحلایة  ، تنص املادة ج ىل ذ الوة  هتاك احلق يف  131دمات، واملشاركة يف املنظامت. و (ا

ت قانوناملساواة) من  هت العقو ٔن تنطوي ا يس (ميكن  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ىل عقوبة السجن ملدة تصل ىل حمك واسع النطاق بعدم ا اكته 
 ٕاىل ثالث سنوات)

يس: العام وامحل  62/2003القانون 2003 اسبانیا ه اجل ىل التو متیزي اليت تنطبق  متیزي یغطي العدید من جوانب ا عیة هو ٕاجراء شامل ملاكحفة ا ج ایة 
ىل السلع واخلدمات وتوفريها مبا يف ذ إالساكن. ایة الصحیة والتعلمي واحلصول  عي والر ج  والضامن 

متیزي قانونمت دمج قوانني خمتلفة يف  2008 السوید ارشة يف الفصل  2008الشامل لعام  ا اول م ي ی ٔقسام 2ا عیة والضامن  19-5، ا ج امحلایة 
ایة الصح  عي والر ىل السلع واخلدمات وتوفريها، مبا يف ذ السكن. كام یعاقب الفصل ج  قانونمن  16من الفصل  9یة والتعلمي؛ واحلصول 

ت ي ميزي يف العقو ٔعامل" ا ل ا دة. "ر لسجن ملدة سنة وا ٔو   تقدمي اخلدمات بغرامة 
دة متیزي يف  املساواة قانونیتضمن  2010 اململكة املت ، وجيمع القوانني السابقة املتعلقة بعدم ا عیة وإالساكن وما ٕاىل ذ ج فصوال عن العام والتعلمي وامحلایة 

ل طارق  ٔقر ج د. و ام  الفرص اكفؤ قانونصك قانوين وا ي ی 2006يف  ملثل.ا  عمل 
 

انوسیا (  )4ٔوق

ع  1996لعام  العمل ماكن القات قانون) (ب) من 3( 151تنص املادة  1996 اسرتالیا ة ٕاىل م ا ل اصا  ما  ٔن یويل اه ىل حمايم العمل  ٔنه جيب  ىل 
ٔخرى).  ٔسباب  لیه (من بني  سیة والقضاء  ىل املیول اجل متیزي القامئ  ٔمني قانون) (ب) من 2( 5-55حتظر املادة  2007ا اخلاص لعام  الصحي الت

ٔساس املیل  2007 ىل  رغبون يف ذ  ٔو  ٔمني  ىل الت رغبون يف احلصول  ن  اص ا ٔش متیزي ضد ا ٔمني الصحي اخلاصة ا ىل رشاكت الت
يس.  متیزي تعدیل قانون 2013اجل س ٔساس ىل ا ا ٕانتريس) لعام  اجل سانیة و يس والهویة اجل ه اجل دیدة يف  2013(التو ٔسبا   قانونیدرج 

متیزي س ٔساس ىل ا ام  والبحریة البحریة القوى رشیعات تعدیل' من 6) (ج) '3ء ( 5. املادة  1984لعام اجل ل ینص القانون الصادر يف  )
ٔن ینظر يف ٕاماكنیة مطالبة صاح 2014 لجوء ال ميكن  س ا ٔساس سلمي يف ال ىل  مي اخلوف القامئ  ٔن تق ٔو ٕاخفاء م ىل  س بتغیري  ل ب 

ضطهاد. يس لتجنب   اجل
جي  ٔ) من 2( 19حتظر املادة  2000 ف ت احلقوق مرسوم) ( ٔساسیة واحلر ٔخرى).  2000لعام  ا ٔسباب  يس (من بني  ىل املیل اجل متیزي القامئ   2009ا

سان حقوق جلنة مرسوممن  19حتظر املادة  ٔساس  2009لعام  إال ىل هذا ا متیزي  ىل حامیة حمددة من ا سیة وتنص  ىل املیول اجل متیزي القامئ  ا
 . ٔ) و (ب) و (و)]، والتعلمي [  3يف خمتلف جوانب العام ارة واخلدمات [  3( ن إالقامة العامة [  3(ه) و (ي)]، والت ٔما (ج) و (د) و (ز)]، و

ٔ) و  6ن تنص املاد 2010) ط]. 3(ح)]، وإالساكن [ ( 3 ة تطور مرسوممن  2(ب) من اجلدول  6( الم صنا  29(املرسوم رمق   2010لعام إال
ٔو 2010لعام  يس  ه اجل ٔو ازدرايئ والتو ٔو يف سیاق ضار  اص  ٔش شویه يف إالشارات ٕاىل ا ٔو ال متیزي  ة ا الم ٔن تتجنب املؤسسات إال ىل   (

ٔخرى).  ٔ) من 1( 3حتظر املادة  2011التفضیل (من بني خصائص  ة نقص فريوس مرسوم) ( رشیة املنا  5(املرسوم رمق  2011لعام  إالیدز  /ال
سانیة".2011لعام  ٔو الهویة اجل يس  ه اجل ىل "التو متیزي القامئ   ) ا

سان حقوق قانونینص  1993 نیوزیالندا يس.   (1993)إال ىل املیل اجل متیزي القامئ  ىل ا  يف العجز قانون(ز) من  10حتظر املادة  2008ىل حظر شامل 
اقة10(القانون رمق   2008لعام وك جزر اص ذوي إال ٔش متیزي ضد ا يس.  ) ا ٔساس املیل اجل  االتصاالت قانونمن  6ینص القسم  2015ىل 

ٔسباب   2015لعام الضارة الرمقیة يس (من بني  ب م اجل شوه الفرد س ٔن  غي  ٔن االتصاالت الرمقیة ال ی ي مفاده  ي ا ٔ التوجهي ىل املبد
 ٔخرى).

ٔ  2010 تونغا دمن مدونة  5املبد ". وشمل  2010لعام  القضايئ السلوك قوا ري ذات ص ٔسباب  ٔساس " ىل  ٔي خشص  متیزي ضد  ىل القضاة ا حيظر 
 ٔ ٔسباب.1( 5املبد د هذه ا ٔ عتباره  يس  ه اجل  ) التو

 

ظروف مشددة ( يس  ه اجل ٔساس التو ىل   )43جرامئ الكراهیة 

دة 23% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

سانیة ٔو الهویة اجل يس  ٔساس املیل اجل ىل  ٔعامل العنف القامئة  ىل جترمي  ول  دة ا ٔمم املت سان التابعة ل ت جلنة حقوق إال رشیعات تتعلق جبرامئ الكراهیة وقد ح ل املثال، عن طریق سن  ىل س  ،
سا سیة والهویة اجل ملیول اجل  نیة.تتعلق 

 )13ٔمراك (
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ٔحاكم يف  املكسیك،يف   ت القضائیة هذه ا ٔدرجت بعض الوال لضحیة. وقد  سیة  ىل اجلرامئ بدافع املیول اجل ت  ٔحاكم احتادیة تفامق العقو د  ل ال تو ت احمللیة، م  103(املادة  واهویالقوانني العقو
) (ٔ ل فقط] (املادة  ول)، 2005)، 5( نیا)،  123[الق شواكن)؛ 2009)، 8( 138(املادة  حتادیة املقاطعة)؛ 2015( ل فقط] (املادة  م )؛ 2012مكررا،  330(املادة  بویبال)؛ 2014، 121[الق

 ).2015)، 4( 131(املادة  وكريیتارو

تني ٔرج ت قانون) من 4( 80تنص املادة  2012 ا لضحیة" (من  العقو يس  ه اجل ل بدافع "الكراهیة حنو التو ىل جرامئ الق ت مشددة فقط  ىل عقو
ٔخرى). ٔسباب   بني 

ا ت قانونمكرر من  40تنص املادة  2010 بولیف متیزيیة الواردة يف املادة  العقو ٔسباب ا ٔي من ا ركب بدافع من  ت اليت  امسا  281ىل تفامق العقو
يس). ري املیل اجل ٔ امسا (وشمل هذا ا  و

ٔن حنو  الربازیل ىل الرمغ من  لضحیة يف الربازیل،  يس  ىل اجلرامئ اليت یدفعها املیل اجل ت  ٔحاكم احتادیة تفامق العقو د  يف املائة من الساكن  78وال تو
ت  ت قوانني حملیة تفرض عقو ت بعض الوال ت قضائیة حتدد فهيا القوانني احمللیة هذه امحلایة. وقد س شون يف وال ل ال -یع غرامات وٕالغاء م

شمل:  -العرائض  سیة. وهذه  ىل املیول اجل متیزي القامئة  ٔعامل ا ٔو  ٔعامل العنف و /  سىل  سرتیتو)،  1997)هیا)؛  2006)ٔمازو  د
رال د ناس)؛  2005)سول دو غروسو ماتو)؛  2006)ماراهناو)؛  2014)سانتو ٕاسبريیتو)؛  2000)ف س م )؛  2011)را)؛  2002)ريا

رینا سانتا)؛  2002)سول دو غراندي ریو)؛  2007)نوريت دو غراندي ریو)؛  2015)انريو دي ریو)؛  2003)رایبا  ولو ساو)؛  2003)اك
ل 2001) لزيا)؛ فضال عن مدن م سیفي(سیارا)  فور وو). ور م  (بري

ٔ) ' 2-718تنص املادة  1996 كندا دي اجلنايئ القانون' من 1( ٔو  الك زي  لت ا  ٔن اجلرم اكن مدفو ىل  دة احلمك ٕاذا اكن هناك دلیل  غي ز ٔنه ی ىل 
يس ىل املیل اجل ٔو الكراهیة القامئة  زي  ٔخرى).الت ٔسباب    (من بني 

ت قانون) من 21( 12تتضمن املادة  2012 شیيل يس" بني الظروف 20609من القانون رمق  17((بصیغته املعد مبوجب املادة  العقو ) "املیل اجل
ٔشد. ت   املشددة اليت تؤدي ٕاىل فرض عقو

یا ت قانون) من 3( 58) تنص املادة 2000( ولوم ، جترم  العقو ىل ذ الوة  شلك ظرفا مشددا. و لضحیة  سیة  ىل املیول اجل وافع القامئة  ٔن ا ىل 
لها القانون رمق   1134املادة ٔد ىل املیل 2011رشن الثاين / نومفرب  30املؤرخ  482(اليت  ٔعامل القامئة  متیزي، مبا يف ذ ا ٔعامل العنرصیة وا  (

يس.  اجل
وادور ت قانونمن  177جترم املادة  2009 ٕا ىل فرض  العقو ٔیضا  يس. وینص هذا احلمك  ٔساس املیل اجل ىل  ٔو النفسیة،  ٔعامل الكراهیة، اجلسدیة 

ت مشدد ٔخرى).عقو ٔسباب  يس (من بني  ىل املیل اجل ٔفعال الكراهیة القامئة  ٔرضار البدنیة والوفاة النامجة عن  ىل ا  ة 
ت قانون) من 11( 129املادة  2015 السلفادور لقانون رمق  العقو سیة 106/2015(بصیغهتا املعد  ٔساس املیول اجل ىل  ركب  ل عندما  ) تفامق جرمية الق

 لضحیة.
ت قانون) من 27( 27تنص املادة  2013 هندوراس و  23-2013رمق ملرسوم(بصیغته املعد  العقو ٔن ا ىل  لضحیة (من )  يس  ه اجل ىل التو افع القامئة 

ظرف مشدد. ٔخرى) تعمل  ٔسباب   بني 
ىل اجلرامئ ال اجلنايئ القانون) من 5( 36تنص املادة  2008 نیاكراغوا ت مشددة  ىل عقو لضحیة.لنیاكراغوا  يس  ركهبا املیل اجل  يت 

ت (بصیغهتا املعد مبوجب  46املادة  2017 البريو ٔمر(د) من قانون العقو رشیعي ا يس  1332رمق ال ركهبا املیل اجل ىل اجلرامئ اليت  ت  ) تفامق العقو
 لضحیة.

ة ٔمرك دة ا ت املت ٔیضا  (2) (ٔ  ) 249املادةتنص  2009 الوال ٔو الفعيل (املعروف  يس املتصور  ىل اجلرامئ بدافع املیل اجل ت معززة  ىل عقو دة  ت املت من قانون الوال
ع قانون ن بريد وجميس شیربد ماثیومس  يس الكراهیة جرامئ م ه اجل شمل التو ول قوانني جرامئ الكراهیة اليت  ت العدید من ا ). وقد س

اكم   ).هنا(انظر القامئة ا
لثا) من  149تنص املادة  2003 ٔوروغواي ت قانون( ىل 2003لعام   17.677رمق لقانون(بصیغته املعد  العقو ت معززة  ىل عقو اجلرامئ بدافع ) 

سیة". ٔو "الهویة اجل يس"   "املیل اجل
 

یا (  )1ٓس

ة ت قانون(ه) من  2-52تنص املادة  2009 ميور الرشق عامل مشدد. 2009لعام  العقو يس  ٔمور مهنا املیل اجل  ىل جرامئ الكراهیة بدافع من مج 
 

 )27ٔورو (

ت جزٔن من البوسنة والهرسك، ميثالن حوايل  يس: انظر  35قد س شمل املیل اجل رشیعات جلرامئ الكراهیة  طفات)  2013)رصساك مجلهوریة اجلنايئ القانونيف املائة من الساكن،   والقانون) (مق
رشیع 2006،  2003)رشكو ملنطقة اجلنايئ ٔي  ى احتاد البوسنة والهرسك  د  طفات). وال یو یل.) (مق  من هذا الق

ٔلبانیا املادة  2013 ٔلبانیا رملان  سانیة  اجلنايئ قانوهنا(ي) من  50دل  ٔسباب تتعلق" ... الهویة اجل ركب اجلرمية  هيا جرمية صارمة "عندما  ة مرك ملعاق
يس ... ". ه اجل  والتو

زي. اجلنايئ القانونمن  30تعترب املادة  2005 ٔندورا ٔو الت لجرامئ بدافع الكراهیة  يس "ظرفا مشددا"  ه اجل  التو
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ٔ) من  151تنص املادة  2006 رواتیا ت قانون( ائیة2006(املعدل لعام  1977لعام  العقو ىل جرمية ج ٔمور  )  د ٕاىل مج  س (فعل بدافع من الكراهیة) 
يس".  مهنا "التفضیل اجل

منارك يس ف یتعلق جبرامئ الكراهیة: يف املادة  اجلنايئ القانونمت تعدیل  2004 ا ه اجل شمل التو  -) 6( 81اخلطاب الكراهیة واملادة  -) 1(ب) ( 266ل
ظرف مشدد. افع الكراهیة   ا

لندا ىل الباب  2011 ف رشیعیة  لت التغیريات ال ٔحاكم  اجلنايئ القانونمن  6) من الفصل 4) (1( 5ٔد دام الظروف املشددة يف ٕاصدار ا ٕاماكنیة است
سیة.  ىل جرامئ الكراهیة بدافع من املیول اجل

يس. فاملادة  اجلنايئ القانونمن  12-222جترم املادة  2003 فرسا ٔساس املیل اجل ىل  دید  ه الت ىل و ٔساس املیل  77-132العنف  ىل  متیزي  جتعل ا
ك، ة: غو الفرسیة، بولینزي الفرسیة، غوادیلوب، مارتی ٔقالمي اخلارج ىل املقاطعات وا امال مشددا. (ینطبق القانون  يس  مایوت،  اجل

).اكلیدونیا اجلدیدة، ریونیون، سانت  س وفوتو لكون، وال  رتیلميي، سانت مارن، سانت بیري وم
ا ت قانون) من 3( 53وتنص املادة  2012 جورج سانیة وجرامئ الكراهی العقو يس والهویة اجل ه اجل لتو ٔن القانون املتعلق  ٔحاكم املواد ىل  ة مشار ٕالیه يف 

ٔشاكل العنف. 117-126  املتعلقة مبختلف 
ن ت قانونمن  79تتضمن املادة  2013 الیو لسجن ملدة تصل ٕاىل  العقو لیه  يس" يف نطاقه بوصفه ظرفا مشددا ل "فعل الكراهیة" یعاقب  "املیل اجل

 ثالث سنوات.
ر شمل القسم  اجلنايئ القانونمت تعدیل  2013 ا ر ل يس : العنف ضد عضو يف ا 216يف ا ه اجل شلك رصحي التو رسد  ي  متعات وا د ا ٔ ٔو  متع 

سانیة.  والهویة اجل
ىل اجلرامئ اجلنايئ القانون) من 4( 333) واملادة 12-2( 74املادة  2012 وسوفو ان  لسجن ملدة تصل ٕاىل سنة لكوسوفو یعاق يس  ة بدافع املیل اجل  املرك

دة.  وا
ل (املادة  اجلنايئ القانون) من 12( 60تنص املادة  2009 لیتوانیا يس يف ظل "الظروف املشددة"، حتت الق ه اجل اقات الصحیة 129ىل التو )، وإال

ري اخلطرية (املادة  ٔحاكم خمتلفة.138، 138الشدیدة و  ) ب
ام  1997 لوسمبورغ لامدة 2007(مع تعدیالت  ٔمور مهنا  اجلنايئ القانون) من 1) (1( 457) جيوز  ٔو العنف بدافع من مج  ٔعامل الكراهیة  ىل  ٔن تعاقب 

لسجن ملدة ترتاوح بني مخس وعرش سنوات. يس   املیل اجل
من قانون إالجراءات  8ملالطة (املعدل مبوجب القانون رمق  اجلنايئ القانون) من 1ٔلف ( 325دال و  215ٔلف و  222ء و  83تنص املواد  2012 مالطا

ىل جرامئ ا2012اجلنائیة لعام  ت  ىل الظروف والعقو يس.)  ٔمور مهنا املیل اجل د ٕاىل  س  لكراهیة اليت 
و ون يف العنف  العام التعبري حریة قانونمن  16تنص املادة  2005 مو س ن ی سبة ل ل برية  ٔو غرامة  ىل عقوبة السجن ملدة تصل ٕاىل مخس سنوات 

ٔو املتصورة. سیة الفعلیة  ب املیول اجل  س
ٔسود ىل  2013 اجلبل ا لت تعدیالت  ام  اجلنايئ القانونٔد سانیة بوصفها ظروف مشددة يف املادة  0132يف  يس والهویة اجل ات احملددة من املیل اجل  42الف

.(ٔ ) 
ت قانون(ج و د و ه) من  137دلت املادة  2008 هوالندا عامل  العقو يس  شمل املیل اجل ه املثيل" ل ٔساس "التو ىل  الهولندي اليت جترم التحریض 

 مشدد.
ٔ) حيدد  117املادة  1994 الرنوجي يس. اجلنايئ قانونال(  الكراهیة والعنف بدافع املیل اجل
ت قانونویعترب  2007 الربتغال امال مشددا يف املادة  العقو يس  ه اجل ل) واملواد  132التو ٔ) املتعلقة 1( 145و  144و  143(الق العتداء. وترتاوح ) (

ت بني غرامة تصل ٕاىل السجن ملدة عرش سنوات.  العقو
ت قانونمن  77املادة  2006 رومانیا عامل مشدد يف اراكب جرمي العقو سیة  ٔو الكراهیة.تعرتف بدافع املثلیة اجل  ة العنف 

ت قانونمن  179تعدل املادة  66قانون رمق  2008 سان مارینو يس  العقو ه اجل شمل التو عامل مشدد ف یتعلق جبرامئ الكراهیة (املادة يف سان مارینو ل
نیا)). 179 ) 

ٔ) من  54وتنص املادة  2012 رصبیا ٔمور، هام من الظروف املشددة جلرمية الكراهیة  اجلنايئ القانون( سانیة، يف مج  يس والهویة اجل ٔن املیل اجل ىل 
لسجن (املادة  لیه   ).45ویعاقب 

یا ام  2006لعام  نايئاجل  القانون(و) من  140مت حتدیث املادة  2013 سلوفا عامل مشدد. 2013يف  يس  ه اجل شمل التو  ل
ن  2003 اسبانیا ت (التزنیل  511و  510تعاقب املاد لكزيیةمن قانون العقو ٔو الكر ٕال متیزي  ن یثريون ا ٔولئك ا ىل " ٔساس )  ىل  ٔو العنف"  اهیة 

ني. لسجن ملدة تصل ٕاىل سن يس"   "التفضیل اجل
ام  2003 السوید سیة يف  لمیول اجل ة  ستوریة املمنو لحامیة ا سیة. ویتضمن الفصل  اجلنايئ القانون، فٕان نص 2003نظرا  من  2یقرٔ تلقائیا يف املیول اجل

زي. 29الفصل  ٔو الت جلرمية بدافع الكراهیة  ت املشددة املتعلقة  لعقو  ٔحاكما تتعلق 
سیة" بعد صدور  اجلنايئ القانونمكررا من  261تقرٔ املادة  2017 سورسا شمل "الهویة اجل  .القانونیة الشؤون جلنة من قرارل

دة لكرتا وویلز، متكِّن املادة  2004 اململكة املت ٔو تفامق   2003لعام اجلنائیة العدا قانونمن  146يف ٕا ة بدافع  ىل اجلرامئ املرك ت معززة  احملامك من فرض عقو
لضحیة. ویتعلق القسم  سیة  ب املیول اجل لندیة اجلرامئ قانونمن  2س ٔسك لندا) لعا ا س) (اسك رجيود ام  2009م (توید يب  (الساري يف 

سانیة و "التقاطعیة" (2010 يس والهویة اجل ه اجل لتو ٔساس مماثل. 8)  ىل   ((ٔ ) 
 

انوسیا (  )2ٔوق
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ٔن  يس هو ظرف مشدد. ویبدو  ىل املیل اجل ٔن احلافز القامئ  ىل  ٔسرتالیا قانون احتادي ینص  د يف  دة اليت تطبق هذه  2002) (ح)، 2ٔلف ( 21(املادة  ویلز ساوث نیوال یو و الوح يه ا
ٔحاكم.  ا

ٔحاكم ٕاصدار انونمن ق 9تنص املادة  2002 نیوزیالندا ٔو لكیا  2002لعام  ا كون مركب اجلرمية قد اركب اجلرمية جزئیا  ٔن  ٔنه من العوامل املشددة  ىل 
ٔخرى). ٔسباب  يس (من بني  ل املیل اجل هيم مسة مشرتكة دامئة م ن  اص ا ٔش ة من ا ب العداوة جتاه مجمو  س

ٔحاكم ٕاصدار قانون) (ح) من 1( 7شدد املادة  2016 ساموا ة من  2016لعام  ا ب العداوة جتاه مجمو ٔو لكیا س ة جزئیا  ىل اجلرامئ املرك ت  عقو
ل املی هيم مسة مشرتكة دامئة م ن  اص ا ٔش ٔخرى).ا ٔسباب  يس (من بني   ل اجل

 

يس ( ه اجل ٔساس التو ىل  ىل الكراهیة  ع التحریض   )39م

دة 21% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

ا ٔفریق وب  ع املساواة تعزز قانونحيظر  2000 ج متیزي وم و بتعزز  2000لعام  العادل ري ا ري العادل وخطاب الكراهیة واملضایقات ویطالب ا متیزي  ا
لهيا يف املادة  ستوریة املنصوص  ستورمن  9الرضورات ا مترب ا ٔفراد من خ2016. يف س ٔساس حامیة ا ىل  ر ،  ع وز طاب الكراهیة، م

ٔمرييك  لیة الواعظ إالجنیيل ا ا وب دخولا ا ج ب خطب معاداة املثلیني. ٔفریق  س
 

 )9ٔمراك (

ت  دة وال ت  يس، فقد س ٔساس املیل اجل ىل  ىل الكراهیة  ت يف الربازیل جيرم التحریض  دم وجود حمك يف قانون العقو ىل الرمغ من  ة هذا السلوك. ويه و ٔحاكما حملیة حتظر رصا قضائیة 
سشمل:  )؛ 2015)، 9( 2(املواد  انريو دي ریو)؛ 2003)، 9( 2(املادة  رایبا)؛ 2011)، 9( 2) و 8( 2(املادة  را)؛ 0520)، 8( 2(املادة  سول دو غروسو ماتو)؛ 2006) 7( 4(املادة  ٔمازو
وو). رسیفيومدینة  م  (بري

ا ت قانونمن  281املادة  2010 بولیف ٔخرى).  العقو ٔسباب  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل  ىل الكراهیة  ٔو حتریض  ٔي معل رش  ا جترم  يف بولیف
لرجوع ٕاىل املادة  ویدرج يس  ه اجل  امسا. 281التو

ت قانون) من 4( 318یتضمن القسم  1996 كندا دة امجلاعیة ضدها.  العقو ة حمددة" ميكن اراكب جرمية إال يس" مضن تعریف "مجمو "املیل اجل
ىل الكراهیة. ومبوجب الفرع 7( 319ویطبق القسم  ة احملددة" ف یتعلق جبرمية التحریض العلين  مو شورات اليت  320) نفس تعریف "ا من امل

راهیة ميكن مصادرهتا. ایة   تعترب د
ت قانونب من  134جترم املادة  2011 وملبیا ىل 2011رشن الثاين / نومفرب  30الصادر يف   482 1رمق لقانون(بصیغهتا املعد  العقو ٔي حتریض   (

اص). ٔش ة من ا ٔو مجمو لشخص ( يس  ه اجل ٔساس التو ىل  ب يف رضر یقوم  س سهتدف ال  ٔعامل املضایقات اليت 
وادور ت قانونمن  176جترم املادة  2009 ٕا يس. العقو ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ىل ا  التحریض 

ت قانونمن  A-321املادة  2013 الهندوراس ٔساس املیل  23-2013رمق ملرسوم(بصیغته املعد  العقو ىل  متیزي  ٔو ا ىل الكراهیة  ) جترم التحریض 
يس.  اجل

ام  2014 املكسیك متیزي ملنع حتادي القانون) من 27( 9دلت املادة  2014يف  ىل الكراهیة والعنف. وتنص املادة  لیه والقضاء ا  1ٕاللغاء التحریض 
ٔسباب احملظورة.3( د ا ٔ عتبارها  سیة"  ىل "التفضیالت اجل  ) من هذا القانون 

ت (بصیغته املعد مبوجب  323املادة  2017 بريو ٔمرمن قانون العقو رشیعي ا ٔعامل )، واملعنون "ا 1323رمق  ال متیزي"، جترم  ىل ا متیزي والتحریض 
سیة اليت جيرهيا. ىل املیول اجل متیزي القامئة   ا

ن  2015 سورینام ٔساس املیل 2015لعام   44رمق لقانونمن القانون اجلنايئ (بصیغهتام املعد  176ٔ و  175جترم املاد ىل  ىل الكراهیة  ) التحریض 
لرجوع ٕاىل املادة  يس ( ٔسباب احملظورة). 175اجل  اليت تتضمن قامئة ا

ت قانونمكرر من  149جترم املادة  2003 ٔورغواي ٔشاكل 2003لعام   17.677لقانون(بصیغته املعد  العقو ٔي شلك من  ٔو  ىل الكراهیة  ) التحریض 
ة  ٔو مجمو ام العنف ضد خشص  ذ  سیة". وم ٔو "هوهتم اجل سیة  وهلم اجل ٔساس م ىل  اص  ٔش  القانونمن  28، حتظر املادة 2015من ا

ىل املیل اجل  19307 لعنف القامئ  روج  ت اليت  دمات االتصال املريئ واملسموع) رش احملتو ٔسباب (قانون  لیه (من بني  ٔو حترض  يس 
 ٔخرى).

 

 )29ٔورو (

ٔ) من  19القسم  یعاقب 2013 ٔلبانیا يس  اجلنايئ القانون( ه اجل سانیة والتو سهتدف "... الهویة اجل عمدة"  ٔو یوزعون "مواد م ن یقدمون  ٔولئك ا
ني ". ٔو السجن ملدة تصل ٕاىل سن  ..." بغرامة 

منسا منساوي اجلنايئ القانون) من 4-1( 283القسم  2011 ا ىل الكراهیة.2011، املعدل  1974)ا ٔرضیة ضد التحریض  يس  ه اجل رسد التو  )؛ 
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متیزي ماكحفة قانون) من 4-1( 22حتدد املواد  2007 بلجیاك ٔحاكم املادة ٔشاكال خمتلفة من التحریض والعقو ا ت قانونمن  137ت، مما یعكس   العقو
 البلجیيك.

ىل 2013(املعدل لعام  2003لعام  اجلنايئ القانونیتضمن  2013 البوسنة والهرسك لتحریض  ٔهنام محمیان ف یتعلق  ىل  سانیة  يس والهویة اجل )  من املیل اجل
ة ضد املواطن (اجلرامئ املر  145(التحریض) الواردة يف املادة  30الكراهیة. وتنص املادة  ة اجلرامئ اليت تصل ٕاىل  -ك ىل معاق احلق يف املساواة) 

 السجن ملدة مخس سنوات.
متیزي ضد التحرش قانونینطبق  2004 بلغار ه  ا ىل التو ي یتضمن خطاب الكراهیة والتحریض)  يس، يف املادتني "التحرش" (ا  .5) و 1( 1اجل

ت قانونٔ من  151تنص املادة  2006 رواتیا ٔمور مهنا 2006(املعدل  1977لعام  العقو ادا ٕاىل مج  ىل الكراهیة اس ىل التحریض  "التفضیل ) 
يس".  اجل

متیزي ال  2011 قربص ٔشاكل معینة من العنرصیة وا الل ماكحفة  يس ٕاىل القانون القامئ من  ىل املیل اجل ىل الكراهیة القامئة  عنرصي ٕاضافة ٕاىل التحریض 
انب مبوجب  ٔ ام  اجلنايئ القانونوره ا  .2011يف 

منارك ي "یصدر 1(ب) ( 266يف املادة  اجلنايئ القانون) یتضمن 1987( ا لشخص ا يس" يف احلاالت اليت جيوز فهيا  سمل" ) "املیل اجل ٔو  بیا 
رو ( ىل جزر فا ني. وینطبق القانون  لسجن ملدة سن  ).2010) وغرینالند (2007هتدیدات 

ت قانون) من 1( 151تنص املادة  2006 استونیا يس. العقو ٔساس املیل اجل ىل  ىل الكراهیة  ىل التحریض  ت   ىل عقو
لندا عمقة.20(يف   2014ام تقررحتدد رشوط خمتلفة من خطاب الكراهیة، انظر  اجلنايئ القانونمن  11-8، املواد 24الفصل  2011 ف  ) ملناقشة م
لضحیة"، بعقوبة تصل  اجلنايئ القانونمن  1-18-222تنص املادة  2005 فرسا ٔو املفرتضة  ة  ق سیة احلق ادا ٕاىل "املیول اجل لهتدید اس ىل جترمي حمدد 

ار: غیا الفرسیة، بولینزي الفرسیة، غوادیلوب، ما ٔقالمي ما وراء الب ىل مقاطعات و ك، ٕاىل السجن ملدة سبع سنوات. وینطبق القانون  رتی
.مایوت، اكلیدونیا اجلدیدة، ریون  س وفوتو لكون، وال رتیلميي، سانت مارن، سانت بیري وم  یون، سانت 

ن ت قانونمن  79تتضمن املادة  2013 الیو يس. مت  العقو ه اجل لتو ىل الكراهیة ف یتعلق  ا) يف  2008/913القانون السابق ( تعدیلالتحریض   /
راهیة املثلیة. 2013ام  شمل   ل

ر شمل القسم  اجلنايئ انونالقمت تعدیل  2013 ا ر ل ه  332يف ا رسد التو ي  متع (تصل ٕاىل ثالث سنوات يف السجن)، ا التحریض ضد ا
يس.  اجل

سلندا ٔ) من  233املادة  2004 ا ت قانون( ام  1940)العام العقو ىل 2003، املعدل يف  يس"  ىل "املیل اجل ت العام  طفات) ینص قانون العقو ) (مق
امني. وقد  لنا" تصل ٕاىل  ٔو هيدد  ٔو هيدد  شوه  ٔو  ٔي خشص هيرح  ام  دلتٔنه محمي من " يس و  2014املدونة يف  شمل املیل اجل الهویة ل

سانیة.  اجل
رلندا ٔرض الواقع، مبا يف ذ املیول  1989لعام  الكراهیة ىل التحریض حظر قانونجيرم  1989 ا ىل  متیزي  ٔو ا ٔو العنف  ىل الكراهیة  التحریض 

لسجن ملدة  سیة،  ني.اجل ٔشهر وسن  ترتاوح بني ستة 
ٔساس، من بني  اجلنايئ، القانونمن  170املادة  2005 لیتوانیا ىل  ىل العنف  ٔو خشص  ة  ىل العنف، حتدد ما ٕاذا اكن الشخص حيرض جام التحریض 

لسجن ملدة ثالث سنوات. كون عرضة  يس قد  ٔخرى، املیل اجل  ٔمور 
يس. اجلنايئ القانون) من 1) (1( 457(مع تعدیالت) حتظر املادة  1997 لكسمبورغ ٔمور مهنا املیل اجل ادا ٕاىل  ٔو العنف اس ىل الكراهیة   التحریض 

ن  2012 مالطا لقانون رمق  اجلنايئ القانونج من  82ٔ و  82وتنص املاد ىل الظروف 2012من قانون إالجراءات اجلنائیة لعام  8ملالطة (املعدل   (
يس. ٔمور مهنا املیل اجل ادا ٕاىل  ىل الكراهیة اس ىل التحریض  ت   والعقو

و يس.2014العام (املعدل  التعبري حریة قانونمن  44و  25و  24انظر: املواد  2005 مو ملیل اجل شهري و "إالهانة" ف یتعلق   ) حتمي من ال
ٔسود ىل ٔد 2013 اجلبل ا ام  اجلنايئ القانونلت تعدیالت  ىل  2013يف  عتبارها محمیة من التحریض  سانیة  سیة والهویة اجل ات احملددة من املیول اجل الف

 .443الكراهیة يف املادة 
ت قانون(ج و د و ه) من  137تعاقب املادة  1994 هوالندا ه املثيل". العقو ٔساس "التو ىل   الهولندي التحریض 
ٔ) من  135تنص املادة  1981 الرنوجي ت قانون( ٔو التحریض  العقو ٔي خشص،  ٔو ٕاهانة  ٔو الكراهیة هنا هتدیدا  متیزي  ىل ما یيل: "یعين التعبري عن ا

ه" (ج) الشذوذ س ٔي خشص  ٔو حتقري  ٔو اضطهاد  راهیة  ه ". ىل  ٔو التو ٔو منط احلیاة  يس   اجل
اول املادة  2007 الربتغال ت قانون) من 2) و (1( 240ت  الربتغايل دعوة الكراهیة املثلیة ٕاىل السجن ملدة تصل ٕاىل مثاين سنوات. العقو

ت قانونمن  179تعدل املادة  66قانون رمق  2008 سان مارینو ىل الكراهی العقو يس يف ٕاطار امحلایة من التحریض  ه اجل شمل التو ة يف سان مارینو ل
نیا)). 179والعنف (املادة  ) 

متیزي حظر قانون 2010 رصبیا ىل الكراهیة واملعام  ا لتحریض  سانیة ف یتعلق  يس والهویة اجل ه اجل ىل التو متیزي ینطبق  هو قانون شامل ملاكحفة ا
ن   ).12و  11املهینة (املاد

نیا ت قانون) من 1( 297تنص املادة  2008 سلوف لسجن من ثالث ٕاىل  2008لعام  العقو الفات  ة ا هتا، معاق سیة يف ٕاطار حام ات اجل ىل التو
متیزي من امحلایة قانون) من 1( 10مخس سنوات. وتعدد املادة  ري ر  2016لعام  ا رمجة  ىل الكراهیة.(  مسیة) التحریض 

بانیا لغة إالجنلزيیة  515و  511و  510املواد  2003 ٔس ت (حتمیل  ٔو العنف" هنامن قانون العقو ٔو الكراهیة  متیزي  ن یثريون ا ٔولئك ا ) یعاقب "
ني. وتنص املادة  لسجن ملدة تصل ٕاىل سن يس"  ٔساس "التفضیل اجل لظروف املشددة. 22ىل  ٔساس  يس  ه اجل  ىل التو

ام  2003 السوید سیة يف  لمیول اجل ة  ستوریة املمنو لحامیة ا سیة. وینص الفصل  اجلنايئ القانون، فٕان نص 2003نظرا   8یقرٔ تلقائیا يف املیول اجل
ٔو  16من الفصل  ٔو یعرب عن ازدراء" قد یتعرض لغرامة  ٔو هيدد  ٔو البالغ  رش البیان  ٔن "من ی ني يف السجن.ىل   ملدة تصل ٕاىل سن

دة ام  2008والهجرة لعام  اجلنائیة العدا قانونمن  16واجلدول  74حيمي القسم  2010 اململكة املت ٔ نفاذه يف  ي بد ىل 2010(ا ىل الكراهیة  ) من التحریض 
يس، كام هو موحض  لندیة اجلرامئ قانونمن  2. ویتعلق القسم هنأساس املیل اجل ٔسك لندا) لعام  ا س) (اسك رجيود (الساري  2009(توید يب 
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ام  سانیة "التثاطعیة" (2010يف  يس والهویة اجل ه اجل لتو ام  8)  ٔساس مماثل. ويف  ىل   ((ٔ دل القسم 2004( ٔمرمن  8،  رلندا  العام ا ٔ )
يس (املواد  1987الشاملیة) لعام  ٔساس املیل اجل ىل  ىل الكراهیة  ىل حنو شامل التحریض  اول   ).13-9لی
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ٔسرتالی يس يف  ٔساس املیل اجل ىل  ىل الكراهیة  د حمك احتادي حيظر التحریض  ٔقل من نصف الساكن (وال یو ش  ٔن املادة  41ا، ویع ري  اطق حتدد فهيا قوانني املقاطعات هذه امحلایة.  يف املائة) يف م
ٔو املساس  1992إالذاعي لعام  البث دمات قانون) (ه) من 3( 123 ٔو تدمي الكراهیة  ٔن حترض  ٔ اليت حيمتل  رامج املس عتبار "التصور يف  ذ يف  ٔ ٔن ت د املامرسة  غي لقوا ٔنه ی ىل  ٔي تنص  ب

ٔساس املیل اجل  ىل  ت قوانني حتظر التحریض  دة وال ت  ، س ىل ذ الوة  ٔخرى). و ٔسباب  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل  ة"  ٔو جام ٔسرتالیة العامصة ٕاقلمييس: خشص  ) 1ٔلف ( 67(املادة  ا
س سوث نیو)؛ 2004(و)،   ).c ،(1999( 19(سیك  سامنیا)؛ 2003)، 124A (1(سیك  ویزنالند)؛ 49ZT (1 ،(1993 (سیك وال

 

ات التحویلیة" (  )3حظر "العال

دة 1.5% ٔمم املت ظمة ا ٔعضاء يف م ول ا  من ا

یات" ما   كون ضارة يف "تق البا ما  لتنظمي واليت  ري اخلاضعة  ٔفراد الضعفاء من العملیات  ٔمهیة ضامن حامیة ا لال ميكن التقلیل من  دام م ٔن است ش ٔن اخلطاب  ري  هذه  سمى "العالج التحویيل". 
رية. ول، مع وجود القلیل من املعارضة املست ه يف ا  املامرسات كثريا ما یعاد النظر ف

 )2ٔمراك (

تني، تنص املادة  ٔرج ة العقلیة لعام  26657القانون(ج) من  3يف ا ٔو هویته". وال حيظر هذا القانون حتویل  2010، قانون الص یاره  ٔساس "اخ ىل  شخیص خشص يف حصته العقلیة  ٔنه ال ميكن  ىل 
ٔطباء النفس  ام، وا شلك  ة،  لشخص مينع العاملني يف جمال الص يس  ه اجل ىل التو شخیص القامئ  ، فٕان حظر ال ة. ومع ذ ات رصا ود یالعال خنراط القانوين يف  ه اخلصوص، من  ىل و ني، 

ٔن حوايل  ىل الرمغ من  ات التحویل،  ال ىل  د حظر احتادي  يس (سوس). يف كندا ال یو ه اجل ل هذا احلظر. ومع 42تغیري التو ىل م شون حتت القوانني احمللیة اليت حتتوي  ٪ من الساكن یع
، اختذت  وذ ٔونتاریو)  2015)مان د يف الوال 2015)و ىل مستوى املقاطعات. وال یو ىل ) خطوات حلظرها  زید قلیال  ٔن ما  ات التحویل، ویبدو  ال ة قانون احتادي حيظر  ٔمرك دة ا ت املت

دة دول حظرا حملیا مينع املهنیني املرخص هلم من توفري 20 ت  ، س اطق حتظر فهيا هذه املامرسات. ومع ذ شون يف م لقارصن: يف املائة من الساكن یع ات" قانونیا  )؛  2012)اكلیفورنیا هذه "العال
یا مقاطعة ىل  2016)وفريمونت)  2015)ٔوریغون)؛  2017)مكسیكو نیو)؛  2013)رييس نیو)؛  2015)ٕالینوي)؛  2014)ولوم لحصول  ت من اكم وقامئة مفصل رشح).  مع حظر  القضائیة الوال

ة، انظر تنايم تنظمي العالج التحویل.  ساریة املفعول ومشاریع القوانني املقرت

لسالصادر عن  1/99رمق  القرار 1999 الربازیل لامء  النفس لعمل حتادي ا ٔمر مجیع  ىل السلویات واملامرسات املثلیة و حيظر ٕاضفاء الطابع املريض 
ٔو اخلدمات  سیا. كام حيظر مشاركهتم يف الفعالیات  لمثلیني  ري املرغوب فهيا  ٔو  ناع عن املعام القرسیة  الم اليت تقدم النفس املرخص هلم 

ام  الج املثلیة". ويف  ٔقرت جلنة حقوق ا2013" لربملان مرشوع قانون یلغي القرار ،  سان يف جملس النواب  يل عن 1/99ٕال . وقد مت الت
 قرتاح يف وقت الحق.

وادور ٔ) من  20حيظر القسم  2012 إال ٔمر( ات التحویل   767رمق الوزاري ا ٔهیل. ال ادة الت  قانون) من 3( 151جترم املادة  2014يف مؤسسات ٕا
ت اص. العقو ٔش يس ل ه اجل ركب هبدف تعدیل التو امة)  ٔعامل التعذیب (یعرف بعبارات   ٔي معل من 

 

یا (  )0ٓس

سمرب ان يف املنطقة شهدت بعض التقدم يف هذا الصدد. ويف د ة، فٕان بعض الب ٔن القانون ال حيظره "العالج التحویيل" رصا ىل الرمغ من  ي  قررتالصني، يف  2014 و ٔن العالج التحویيل ا احملمكة 
ل یبلغ من العمر  ري قانوين، وطالبت العیادة بتقدمي  30تعرض  ر لتعویضات وتقدمي اعتذار 359یوان ( 3500اما اكن  ا)  هيا ٕاسرتلی ام  ج ٔواخر  نرتنت. يف  ىل  رشت وزارة  2016ىل موقعها 

ایة يف  ة والر رت یوان الص عالج حمظور. وذ ام  املركزیة نباء واكمرشوع الحئة ٕادراج 'العالج التحویل'  ىل اساس املرشوع ىف اوائل  لوزارة ان تصدر لواحئ  بعد اجراء  2017انه ميكن 
امة ملدة  ام  60مشاورات  ة يف 2014یوما. يف  ٔصدرت وزارة الص ٔیضا،  بیإارسائیل ،  ال  ٔن التطورات السلبیة حتدث يف هذا ا ، جتدر إالشارة ٕاىل  ه. ومع ذ ادة التوج يس ٕا ضد العالج اجل

ٔطباء النفسیني يف  ل املثال مجعیة ا سیا ىل س ات الزائفة. ویبدوٕاندون  ٔن تتحرك حنو تعزز هذه العال

)  )1ٔورو

يس التوید قانونحيظر  2016 مالطا سانیة والهویة اجل سانیة عن التعبري وقانون اجل ٔو  اجل ا وضارا  اد عتباره فعال  (وهو ٕاجراء حيظر العالج التحویيل، 
ل لك ٔداء العالج التحویيل من ق ید هذه اخلصائص) و ٔ س، وت ٔو التعبري عن نوع اجل سیة،  ٔو الهویة اجل لشخص،  يس  من  ممارسة ضد املیل اجل

ري املهنیني (القسم  3قسم املهنیني (ال  ٔ)). انظر  3(ب)) و ة القضا( ت  الصحف عي، شؤون املسهت واحلر ج الصادرة عن وزارة احلوار 
 املدنیة.
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تني، وكام هو احلال يف  ٔرج لشخص فقط مي ا يس  ه اجل ىل التو شخیص القامئ  ، فٕان حظر ال ة يف هذه املنطقة. ومع ذ ات التحویل" رصا ال د هناك قوانني حتظر " نع العاملني يف جمال ال تو
ود ت  خنراط القانوين يف  ه اخلصوص، من  ىل و ٔطباء النفسیني،  ام، وا شلك  ة،  يس (سوس). ويف الص ه اجل جي، غیري التو ة رسوم) (د) من م1( 3تنص املادة ف   2010لعام العقلیة الص

يس. ويف 2010لعام  54(املرسوم رمق  ه اجل ٔو التو يس معني  ٔو یعرب عن تفضیل  رفض  ٔو  ٔنه یعرب عن  ٔن الشخص ال یعترب مریضا عقلیا  ىل  ة قانونمن  2تنص املادة ساموا، )   لعام العقلیة الص
ٓخرا، يف شباط / ف 2007 س  ريا، ول ٔ يس. و ل  ٔو م يس معني  ٔو یعرب عن تفضیل  رفض  ٔو  ٔنه یعرب عن  ٔن الشخص ال یعترب مریضا عقلیا  ر ىل  ور يف 2017ربا ك ت والیة ف ٔسرتالیا ، س
دید حصفي لبیان، وفقا الصحیة الشاكوى قانون ة، خيلق رقابة  الج حتویل املثلیني".صادر عن وزارة الص ىل مقديم " لقضاء   ة 

 

 )23الزواج املثيل (

دة 12% ٔمم املت ظمة ا ٔعضاء يف م ول ا  من ا

ا (  )1ٔفریق

ا ٔفریق وب  س. 2006لعام  املدين حتاد قانونىل الرمغ من عنوان القانون، مينح  2006 ج اص من نفس اجل ٔش  احلق يف الزواج من 
 

 )7ٔمراك (

تني ٔرج ٔحناء البالد. 618، 26القانون 2010 ا ىل زواج املثلیني يف مجیع  ي ینص  حتادي ا  (قانون املساواة يف الزواج) هو القانون 
ٔحناء الب مل یعد  ، 2013مایو  /رٔ  14يف الصادر  175رمق القرار 2013 الربازیل ٔن املوثقني من مجیع  ىل  لعدل ینص  لس الوطين  الصادر عن ا

ر / مایو  ٔ ٔصدرت يف  حتادیة العلیا يف الربازیل قد  سجیل زواج املثلیني. واكنت احملمكة  ماكهنم رفض  غي حتویل  قرارا 2011ٕ ٔنه ی شري ٕاىل 
ٔن یفعل ذ (مل یت ٔوىص الكونغرس ب ٓخر (الرشاكة املدنیة ٕاىل زواج، و رتف قرار  ٓن). وا رشیعي حىت ا ٔي ٕاجراء  ریتا ٔسیاوذ   دي د

لیدید وسیو كوست سرتیتو  4.277ٕا رال د د شون يف "رشاكت مدنیةف ن یع س ا ٔزواج من نفس اجل لتايل  )  ٔرسیة" و دات  بوصفهم "و
شون يف نفس النوع من الرشاكت. سني خمتلفني یع ٔزواج من  متتع هبا ا متتع بنفس احلقوق اليت   حيق هلم ا

ام هو ا 2005لعام  املدين الزواج قانون 2005 كندا ٔونتاریو يف  . بدءا من  ىل نطاق الب لزواج املثيل  ه  ي یعرتف مبوج حتادي ا ، 2003لقانون 
ٔلرب وجزرة ا حتادي. واكنت مقاطعات  ل سن القانون  س ق لزواج من نفس اجل ٔقالمي)  ت القضائیة (املقاطعات وا ٔمري مسحت معظم الوال

ٔقال فوت وا ٔرايض نو ام ٕادوارد، و ل  هيا قوانني من هذا النوع ق كن  دة اليت مل  ت القضائیة الوح  .2005مي الشاملیة الغربیة يه الوال
یا یة يف  2016 ولوم ستوریة الكولوم ٔصدرت احملمكة ا دم الیقني القانوين،  دة سنوات من  ریل  7بعد  ٔ سان /  ي  SU214 / 16القرار 2016ن ، ا

ام  س. ويف  سجیل الزواج من نفس اجل ماكهنم رفض  ٕ ٔن املوثقني مل یعد  ىل  ٔصدرت احملمكة 2011ینص  ي یعرتف   C-77/115القرار،  ا
ٔي ق رشیعیة  ٓن، مل تعمتد هذه الهیئة ال . وحىت ا ٔ رشیع هذه املس ٔمر الكونغرس ب ٔرسیة" و ت  یا ٔهنم " ىل  س   انون.ٔزواج من نفس اجل

ٔن زواج امل  املكسیك ش لقانون يف املكسیك  ٔن الزواج املثيل واحلا الراهنة  ش د يف املكسیك قانون احتادي  ت بعض وال یو ثلیني معقدة. وقد س
ىل هذا احلق، مبا يف ذ  ت القضائیة قوانني حملیة تنص  يشالوال ی يت مكسیكو)،  2016)ول)،  2014)وهویال)؛  2016)اكم  س

شواكن)؛ 2009) ریت ( 2016)موریلوس)؛  2016)م ا رو (2015) [تعدیل دستوري]؛ و  وی ) مسحت السلطات احمللیة 2011). ويف 
زو فال  الح ٔمرت القرارات القضائیة  ٔخرى،  ول ا لواحئ احمللیة. ويف العدید من ا الل البناء التدرجيي  س من  اج املثلیني. لزواج من نفس اجل

ىل  ا  ٔساس لك  ىل  س حيتفل به  ٔن الزواج من نفس اجل رشیع) یعين  دم وجود قانون شامل يف هذه القرارات (ال یلغي ال ، فٕان  ومع ذ
 ، ىل ذ الوة  حتادات. و ىل هذه  رشیع  ول اليت ال ینص فهيا ال لنتدة يف ا ٔنه  2015احملمكة العلیا يف املكسیك يف حزران / یونیه  ٔ

ٔخرى. ىل حنو سلمي يف دو  س حيتفل به  اص من نفس اجل ٔش لزواج بني  رتاف  ٔي دو تنكر  ستور   ضد ا
ة ٔمرك دة ا ت املت هيم حق دستوري يف الزواج يف قضیة  2015 الوال اص املثلیني  ٔش ٔن ا ىل  دة تنص  ت املت لوال لاحملمكة العلیا  ف مما جيعل  ،هودجز ضد ٔوبريج

ت ال  اح يف مجیع الوال ل هذا القرار، مل حتظر سوى 50الزواج املثيل م ٔصل  13. وق ٔن زواج املثلیني  50دو من  والیة زواج املثلیني. كام 
دة: غوام ( ت املت ٔقالمي الوال ٔیضا يف  كو (2015قانوين  ة (2015) وجزر مار الشاملیة (2015) وبورتور ٔمرك ) 2015) وجزر فريجن ا

ة. ٔمرك اء ساموا ا  ست
ٔرغواي س خمتلف". 075، 19رمق القانون 1320 ا ٔو من  س  عتباره احتاد خشصني "من نفس اجل اد تعریف الزواج  ٔ  (قانون املساواة يف الزواج) 

 

 )14ٔورو (

سني  املدين القانونمن  143دلت املادة  2003 بلجیاك البلجیيك، مبوجب قانون من الربملان، لیصبح نصها كام یيل: "الزواج هو عقد بني خشصني من 
ام  س" يف  ٔو من نفس اجل  .2003خمتلفني 
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منارك سني خمتلفني وبني خشصني من نفس  2012حزران / یونیه  6الصادر يف   522رمق القانونمن  2یتضمن القسم  2012 ا الزواج بني "خشصني من 
س  ل الزواج من نفس اجل یان مستقل ذاتیا، د امنريك و ال ا جزء من ا س" يف قوانني الزواج القامئة. و ٔوائل  النفاذ زياجل يف غرینالند يف 

ریل  ٔ سان /  رية ٕالضفاء 2016ن ٔ ٔصبحت جزر فارو املنطقة الشاملیة ا ي  رشعیةال . ويف هنایة الشهر نفسه،  س ، ا ىل الزواج من نفس اجل
سمرب  ٔول / د ٔ نفاذه يف اكنون ا  .2016بد

لندا ر  2017 ف لندیة قانو حمایدا   وقعت، 2015يف شباط / فربا الل احلكومة الف لزواج یعدل نص القانون من  ٕاىل   156/2015القانونسانیا 
ٔ نفاذه يف   .2017ٓذار / مارس  1زواج "خشصني" وبد

ر  17املؤرخ 2013- 404رمقمن القانون  1املادة  2013 فرسا اح  2013من قانون الزواج لعام  17، تنص املادة  2013مایو  /ٔ ٔن الزواج م ىل 
ٔن  ش ٔجریت  ٓخر. وتصف املناقشة اليت  س  ٔو من  س  اص من نفس اجل ٔش ستوریة  الزواج توفري قانونل لجنة ا س يف ا من نفس اجل

اطق املدين القانونمعلیة وضع التغیريات يف  ىل م ٔیضا  كوامل غوادیلوب. وینطبق القانون   يف اخلارج. ارتی
سلندا ام  2010 ا ٔقر الربملان مرشوع القانون 2010ويف  ىل  138،  لت  ٔد لتغیريات اليت  ي تنص املادة الزواج قانوناملتعلق  ىل احلق  1-3، ا ه  م

س ل لعام يف الزواج بغض النظر عن نوع اجل لتايل ٕالغاء قانون الرشاكة املس  .1996، و
ام  املدين القانونمن  143دلت املادة  2015 لكسمبورغ ر  1(ساریة املفعول يف  2014يف  رد 2015اكنون الثاين / ینا ٔن خشصني من نفس )  القول ب

ستطیعان الزواج. س   اجل
ح قانونمن  30تنص املادة  2001 هوالندا سني خمتلفني الزواج ف ٔنه "جيوز التعاقد مع خشصني من  ٔول ب ىل  س"، مما جيعل هولندا  ٔو من نفس اجل  

سن قوانني الزواج املثيل.  يف العامل یقوم 
ٔول، القسم  2009 الرنوجي ام  1993لعام  الزواج قانونمن  1الفصل ا ٓخر ) 2009(املعدل  س ا متون ٕاىل اجل ن ی اص ا ٔش ٔنه "جيوز ل ىل  ینص 

س الزواج".  ٔو من نفس اجل
ر  31املؤرخ  9/2010رمق القانونمن  1تنص املادة  2010 الربتغال س. ٔ اص من نفس اجل ٔش زواج  سمح  ٔن القانون  ىل   / مایو 

نیا لت املادة  2017 سلوف ام  تعدیل قانونمن  2د زي النفاذ يف مطلع  ٔرسیة  ىل 2017قانون الزواج والعالقات ا متیزي بني . وینص القانون  ٕالغاء ا
وب يف املادة  ٔنىث" كام هو مك ر" و " سني بعبارة "خشصني" بدال من "ذ  . 1977قانونمن  3اجل

ام  2005 ااسبانی لت يف  ٔد ىل  املدين القانون) من 2( 44ىل املادة  2005تنص التعدیالت اليت  ٔن الزواج مينح نفس احلقوق واملسؤولیات  ىل 
ني  لزو سبة  ل س كام هو احلال  ٔزواج من نفس اجل س.ا  من خمتلف اجل

ام  2009 السوید سانیا، كام هو موحض يف هذه  1987السویدي لعام  الزواج قانونمت تعدیل  2009يف   .الورقةلیصبح حمایدا 
دة ٔزواج )اجالزو قانون) من 1( 1تنص املادة  2014 اململكة املت س نفس من ا ام   2013لعام (اجل ٔزواج من نفس 2014(الساري املفعول  ٔن "زواج ا ىل   (

ٔلغى  ث  لكرتا وویلز، ح ٔمر قانوين". وال ینطبق هذا القانون ٕاال يف ٕا س  لندي الزواج قانون. ویعرف  2004لعام املدنیة الرشاكة نقانواجل ٔسك  ا
لندا) لعام  املدنیة والرشاكة ٔقالمي التابعة  2014(اسك لت ا ٔد ملساواة يف الزواج. و رلندا الشاملیة  ٔ متتع  س. وال  ٔنه خمتلف وخمتلف اجل "الزوج" ب

ٔوف مان  ٓیل  ىل 2016لعام  (املعدل )املدنیة والرشاكة الزواج قانونجلزرة  رييس  س نفس من الزواج قانون، ووافقت  رييس) لعام  اجل )
كرين، مت التصوی2016 ار الربیطانیة: يف ب ٔقالمي ما وراء الب ىل زواج املثلیني يف . ويف  ل 2015ت  ٔد ل طارق،   الزواج تعدیل قانون، ويف ج
ل حمل   2016لعام املدين رمودا،  2014لعام املدنیة ةالرشاك قانون( ٔن زواج املثلیني يف حزران / یونیه  فشل)، ولكن يف  ش ري ملزم  اء  استف
2016. 

 

انوسیا (  )1ٔوق

ام  (الزواج تعریف )الزواج قانونتعدیل  2013 نیوزیالندا ٔو   1955لعام الزواج قانون 2013دل  سهم  لزواج بني خشصني "بغض النظر عن  لسامح 
ٔو تویالو). وك ونیوي  ٔقالمي النیوزیلندیة (جزر  ٔي من ا ري فعال يف  سیة". وهذا القانون  ٔو هوهتم اجل سیة  وهلم اجل  م

 

ٔزواج املثلیني (  )28الرشاكة ل

دة 15% ٔمم املت ظمة ا ٔعضاء يف م ول ا  من ا

ٔدىن من امحلایة وت اليت متنح العدید من اوقد متزيت الطبع ٔشاكل اليت توفر احلد ا لعالقة بني ا رتاف  ٔشاكل  شور بني  سني ات السابقة من هذا امل حلقوق املكرسة يف الزواج التقلیدي بني اجل
 ٔ ، جند  ٔرسة). ومع ذ ن وا ان مع حقوق الوا ٔح دم التعامل يف كثري من ا ىل الرمغ من  ٔول مرة ( س  ٔزواج من نفس اجل رتاف بعالقات ا ذ ظهور مفهوم  شطا كام اكن م متیزي مل یعد  ن هذا ا

ٔزواج مس "الرشاكة ل ساطة  ة ب ىل هذا النحو، عنو هذه الف ث مت تعزز مركز ت العالقات معوما.  نات، ح ٔلف ات وا سعی  املثلیني" الل ال

ا (  )1ٔفریق

ا ٔفریق وب  لزواج  2006لعام  املدين حتاد قانونمينح  2006 ج سمح  ي  رشیع ا س. وهذا هو نفس ال اص من نفس اجل ٔش احلق يف الرشاكة املدنیة ل
س.  من نفس اجل
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 )5ٔمراك (

ىل الرشاكت املدنیة يف  د قانون احتادي ینص  تنيوال یو ٔرج ٔن االرشاكت املدنیة معرتف هبا يف ا ري  س)، ومدن  2003)نیغرو ریو مقاطعة.  رس بوی ال)،  2002)ٓ  وریو)،  2007)ز اكرلوس وف
ٔزواج من نف 2009)ووارت ة ل ا ت م ٔشاكل النقا ريها من  ت املدنیة والرشاكت احمللیة و اله)، فٕان النقا ٔ ال  انب الزواج (انظر إالد ت قضائیة يف ). وٕاىل  دة وال س يف   ٔلرب: كنداس اجل

و)؛ 2002) ك)؛  2001)سكوتیا نوفا)؛  2001/2002)مان ل وستاراك، ). ويف  2002)ی لرشاكت  بابلش  املتعلق  2002ام قانونىل   2013ام تعدیلٔد متیزي ف یتعلق  دم ا رشط 
ٔن هذا  ىل الرمغ من  س ( ت مدنیة من نفس اجل سمح بنقا ٔهنا  رتاف نفسه ، فٕان  تدرجييال  القانونالفعلیة اليت یبدو  ٔساس قانوين لال دم هذا الرشط  د   242ةاملاداست زال تق ٔرسة ال  من قانون ا

ام  رية: ففي  ٔ بري يف السنوات ا ٔحرز تقدم  سني خمتلفني). وقد  ٔزواج من  ت ب س، 2014هذه النقا ٔزواج من نفس اجل ٔمني الصحي ل ة استحقاقات الت عي احلكوم ج حت واك الضامن  ، م
ام  ٔمرصدر  2015ويف  ذي ا ایة، ٕاخل  38999رمق التنف ازة ر ازة مرضیة، ٕا اص حقوق إالحتادات القامئة حبمك الواقع (ٕا ٔش ذي لتنظمي بعض ا ل الفرع التنف اول الواكالت دا ي ی ام ا ). ويف 

حت، 2016 ة حلقوق االٕ  م ٔمرك ان ا ر / مایو، قدمت احلكومة طلبا ٕاىل حممكة الب ٔ س. ويف  ٔزواج من نفس اجل د احلیاة ل ىل ق ٔن احلقوق  لحصولسان معاشات الباقني  ش ات  ىل اقرتا
ريها ت املدنیة و ٔن النقا ري  ت املدنیة يف املكسیك.  ىل النقا د قانون احتادي ینص  س مبوجب القانون. وال یو ة من نفس اجل ٔشاكل الرشاكت املس الزوج ت قضائیة  من  دة وال معرتف هبا يف 

ل  ل املكسیك، دا يشم ی سكو)؛  2013)ول)؛  2007)واهویال)؛  2013)اكم رال)؛  2013)ال د سرتكت ف د قانون احتادي ینص  2015)ریت)؛  2016)موریلوس)؛  )2007د ). وال یو
ت املدنیة ت بتقدميها  ىل النقا دة وال ام  ىل الرمغ من ق ة،  ٔمرك دة ا ت املت ده املركز الوطين حلقوق املثلیات وهذه  التقررانظر  -يف الوال ٔ ي  ةا الس  الصف لم لمؤمتر الوطين  إاللكرتونیة 
ت. لوال رشیعیة   ال

لرشاكت املدنیة.  2011 الربازیل حتادیة العلیا يف الربازیل هبا  رتفت احملمكة   .وهنا هنأنظر ا

شرتك يف املزنل،  830، 20لعام القانونینص  شیيل ٔو ال) اليت  س  ٔزواج (من نفس اجل ة مجلیع ا و ىل الرشاكت املدنیة املف (قانون اتفاق الرشاكة املدنیة) 
امئة. ة املشرتكة، والطبیعة ا اهتم العاطف ر القانونیة املسمتدة من ح ٓ  بغرض تنظمي ا

یا ام  2011-2007 ولوم ذ  س م ٔزواج من نفس اجل یا حقوقا ل ستوریة لكولوم دة قرارات صادرة عن احملمكة ا ىل قامئة اكم 2007ٔصدرت  . ولالطالع 
لقرارات، انظر هذا  یا دیفرسا. املوجزهبذه القرارات والصالت  ولوم دته  ٔ ي   ا

وادور ح هذه الرشاكنت نفس احلقوق اليت  دستورینص  68املادة  2008 إال ىل م ني، وینص  س بني الزو ىل الرشاكت املدنیة بغض النظر عن نوع اجل وادور  ٕا
ين. ويف  اء الت ست ٔزواج،  ٔغسطس  22متنح ل ل 2014ٓب /  ٔصدر الس سجیل رشاكهتم.   174رمق القرار املدين،  س ب ٔزواج من نفس اجل لسامح ل

ریل  21ويف  ٔ سان /  ٔقرت امجلعیة الوطنیة 2015ن شمل تنظمي الرشاكت املدنیة. املدين القانون تعدیل قانون،  ي یعدل القانون املدين ل  ا
ٔرغواي حتاد").  18246القانون 2008 ا ار  وكوب مس " هيا حملیا  شار ٕا لرشاكت ( رتاف  س احلق يف  ٔزواج من نفس اجل  مينح ا

 

یا (  )2ٓس

شاء  1994 ارسائیل د قانونمل یمت ٕا لرشاكة املثلیة (اليت تعترب جمرد  وا رتاف  نط عقديف ٕارسائیل لال ٔن هذه امحلایة ضعیفة يف ٕارسائیل. )، مما قد یعطي  باع ب
الل السوابق القضائیة. حقوقويف الواقع، فٕان  ت من  ني، كام ث ٔزواج املزتو ساویة مع ا ني ذوي السمعة الطیبة " م  الزو

شويف الوقت الراهن،  یوان دا من الرشاكة املدنیة،  80حوايل  یع ٔساسیة  ٔشاكل  ة تعرتف يف الواقع ب د حملیة ومؤق یوان يف ظل قوا يف املائة من ساكن 
سمرب و ٔول / د ة. ويف اكنون ا یوان يف هذه الف ملساواة يف الزواج. ٔقرت، 2016 ندرج  ات القانونیة املتعلقة  لمقرت ٔويل  رملانیة التعدیل ا  جلنة 

 

 )17( ٔورو

رشن الثاين / نومفرب  2014 ٔندورا ٔندورا 2014يف  لس العام  ل ا ٔد لرشاكت امل  34/2014القانون،  رتف  ي ا ٔنه معادل ا ىل  س  دنیة من نفس اجل
ٔرسة. لیه ا ٔن تقوم  ي ميكن  ٔساس ا ث معظم احلقوق وا  لزواج من ح

منسا ام 135/2009(نص رمق  املس الرشاكة قانون 2010 ا ذ يف  زي التنف ل  ي د ٔي  2010) ا ه ال یقدم  ي وفر سندات تعاقدیة ومالیة قویة لك وا
ين مشرتك"). ه يف "ت ٔد مس العائ (انظر  ٔرسیة، مبا يف ذ  حلیاة ا رتاف   ا

ٔطفال  2014يف یولیو  املثلیة احلیاة رشاكة قانونینص  2014 رواتیا رتاف والصیانة، ولكن ف یتعلق برتبیة ا ال لرشاكت املدنیة ف یتعلق  ىل حامیة شام 
 . ضعیففٕان القانون 

ٓ L184 (1  / (2015)املدنیة الرشاكة قانونینطبق  2015 قربص س ا ٔزواج من اجل س وا ٔزواج من نفس اجل ىل ا ملسائل املالیة )  خر ف یتعلق 
ائلیة حمدودة.  وإالقامة، ولكن مع حامیة 

شیك ين من نفس 115/2006(القانون رمق  املس الرشاكة قانونمينح  2006 مجهوریة ال س حقوق الت س ولكن ل لرشاكء من نفس اجل لرشاكت املدنیة  ) حامیة شام 
باره يف  س، كام مت اخ ني مع ما  2012لعام  املدين القانونمن  3020. وتنص املادة  2016ام قضیةاجل رسي حقوق ومسؤولیات الزو ٔن " ىل 

ٔول والثالث والرابع من القسم املتعلق  ٕالشارة ٕاىل اجلزء ا ىل الرشاكة املس وحقوق والزتامات الرشاكء" ( الف احلال  ضیه اخ لزواج يف املادة یق
655 .( 

ٔ نفاذه يف  2014لعام  املس الرشاكة قانون 2016 ٕاستونیا ي بد ر  1ا سیا،  2016اكنون الثاين / ینا تلفني  ٔزواج ا س وا ٔزواج من نفس اجل وح ل مف
ٔرسة" يف القانون إالستوين  ين، ولكن "ا لت ل وامرٔة. یتطلبویتضمن حقوقا حمدودة   وجود احتاد بني ر

س مستوى من  1999رشن الثاين / نومفرب  15املؤرخ   99-944رمق القانون 1999 فرسا ني من نفس اجل ثاق التضامن املدين) مينح الزو ٔن م ش )
 رتاف القانوين.
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لني الرشاكء قانونیوفر  2001 ٔملانیا ين  املس لت لهيم)، وبعض النطاق العائيل ف یتعلق  رص القانون  ن یق س (ا برية لرشاكء من نفس اجل يف احلیاة حامیة 
لصت 9(القسم  ام  دراسة). و ٔواخر  ٔن  2016ٔجریت يف   ٪ من املستجیبني یؤیدون املساواة يف الزواج.83ٕاىل 

ن سمرب   4356رمق القانونمن  1تنص املادة  2015 الیو ٔول / د ٔن الرشاكة يف العهد الصادر يف اكنون ا سانیا، كام  2015ش ىل حقوق رشاكة حمایدة 
ٔمومة. ٔبوة وا ىل ا ٔحاكم احملدودة  رص ا  تق

ر ر. 2009لعام  املدين القانونمن  514: 6تنص املادة  2009 ا سانیا يف ا لرشاكة املدنیة احملایدة  لغایة تتعلق  ٔحاكم حمدودة   ىل 
ر  20القانونمن  1املادة  2016 ٕایطالیا س. وینص هذا  76 .مایو  /ٔ ٔزواج من نفس اجل ىل ا رص  ش یق ٔن الرشاكة املدنیة والتعا رشیعش ىل املساواة  ال

ام  عي واملرياث. يف  ج س النقض، رفضت حممكة 2012يف مسائل الرضائب والضامن  س، ولكن مع املنطق  رتاف ال لزواج من نفس اجل
. ٔ ي ميثل تغیريا جوهر يف هنج هذه املس  ا

ن شتا لرشاكء من نفس اجل  املس احلیاة يف الرشاكة قانونینص  2011 خلت ن يف القسم ىل حامیة حمدودة  لنا حقوق الوا  .9س، ولكن ینكر 
تلفني  املدنیة الرشاكة قانون) من 1( 4تنص املادة  2014 مالطا ٔزواج ا س وا ىل نفس اجل ر والنتاجئ املقاب يف قانون الزواج املدين"، وتنطبق  ٓ ىل "ا

ساوي (املادة   )).2( 3ل
يش مع الزواج، ینص القانون 1998( هوالندا شلك م  (1-180  (ٔ س والرشاكء  املدين القانونمن  1(ه) من املادة  -( ىل حامیة شام لرشاكء من نفس اجل

سیا،  تلفني  ٔهنا تعادل  وحتللاملدنیني ا ىل  مترب هذا امحلایة  لزواج املثيل، ولكن يف س ٔرو  سمح  لسامح  صوتت 2016تقریبا الزواج . وال 
 لرشاكت املدنیة.

نیا ر  املدنیة الرشاكة سجیل قانون) من 1( 8املادة  2017 سلوف ة 2017(ساري املفعول يف فربا اكت اململوكة ملك اشة والصیانة، واملمت ) متنح احلق يف إال
ٔو الوا الثاين .مشرتكة، وإالشغال، واملري  ين املشرتكة  ٔحاكم الت ىل  ة  ایة الصحیة ولكهنا صام  اث والر

ٔن الرشاكة املس ب حتادي القانونیتضمن  2004 سورسا س (رس ش اص من نفس اجل ٔش اكت.211.231ني ا ٔحاكما حامیة مالیة وممت  ( 
دة دة اململكة يف املدنیة الرشاكة قانوناعمتد  2005 اململكة املت رلندا الشاملیة يف  2004لعام املت ٔ ام يف  ، ولكن مل یمت ٕالغاؤه عندما ظهرت املساواة بني 2005 

ام  ٔخرى يف  دة ا ٔحناء اململكة املت ني يف مجیع  ام 2013الزو رييس 2012. ويف  دة يف (رييس )املدين الرشیك قانون، اعمتدت  . يف اململكة املت
ام  سني. رفضت، 2017ٔوائل  تلفة بني اجل لرشاكة املدنیة ا لسامح   احملمكة العلیا حتد 

 

انوسیا (  )2ٔوق

ام  2008 اسرتالیا ٔمر الواقع من 2008يف  ٔزواج حبمك ا س وا ٔمر الواقع من نفس اجل ٔزواج حبمك ا متیزي بني ا ات ٕالزا ا ٔسرتالیة ٕاصال لت احلكومة ا ٔد  ،
س.  سني بني املساواة قانونخمتلف اجل ولث  اجل سني بني العالقات وقانون 2008ٕاصالح القانون العام) لعام  -(قانون املساواة يف قانون الكوم  اجل

د) لعام  -(قانون املساواة يف املعام يف قوانني المكنولث  س) يف . 2008التقا ٔزواج من نفس اجل ت املدنیة (فقط ل ٔسرتالیة العامصةوتتوفر النقا  ا
ام  2012)إالقلمي ذ  ة يف ٕاقلمي العامصة م ا  ویزنالند)؛ 2010نیو ساوث ویلز (]. وتتاح الرشاكت املس يف 1994) [اكنت الرشاكت احمللیة م

وب)؛ 2012) ور)؛  2003)سامنیا)؛  2016)لیأسرتا ج ك وب). وتتاح الرشاكت احمللیة يف  2008)ف ٔیضا بعالقات  2007)ٔسرتالیا ج ). ویعرتف 
ٔمر الواقع يف  شاري التقرر). وملزید من املعلومات، انظر الفصل الثاين من  2004)الشاميل إالقلمي) ويف  2002)ٔسرتالیا غربا امئة  س لجنة ا

ٔسرتايل. لس النواب ا عیة والشؤون القانونیة مب ج لسیاسات   املعنیة 
س. 2004لعام  املدين إالحتاد قانونینص  2005 نیوزیالندا ٔو من خمتلف اجل س  ٔزواج من نفس اجل ة ل ت املدنیة املتا  ىل النقا

 

لرشاكء املثلیني ( ين املشرتك   )26الت

دة 14% ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

ا (  )1ٔفریق

ا ٔفریق وب  ستوریة لعام 2002( ج ٔور توت دو 2002) يف قضیة احملمكة ا امئ يف احلیاة من نفس و كون رشكه ا ي  ٔو الشخص ا كون عبارة " ٔن  ٔمرت ب  ،
ة الطفل" ملتصقة جبلب املادة  س هو وا ایة قانون(ج) يف  17اجل ستورلعام متشیا مع  الطفل ر  .ا

 

 )6ٔمراك (

ا زواج املثلیني معقدة قانونیا (انظر دخول  س يف املكسیك. و ٔزواج من نفس اجل ين املشرتك بني ا لت سمح  د قانون احتادي  ت القضائیة اليت تغطي حوايل وال یو اله). ويف بعض الوال ٔ الزواج 
ني:  15 ٔزواج املزتو ين مشرتك ل ىل ت رشیع  ، ینص ال يشيف املائة من ساكن الب ی (ب)،  391(املادة  ول)؛  2015)شهيواهوا)؛ 2014، 253(املادة  واهویال)؛ 2016، 407(املادة  اكم

يت مكسیكو)؛ 2016 شواكن)؛  2010)س روز)؛ 2016، 385(املادة  ریت)؛  2)016موریلوس)  2016)م  ). 2011)فريا

تني ٔرج ين املشرتك. 618، 26القانون 2010 ا س مجیع احلقوق املسمتدة من الزواج، مبا يف ذ الت ٔزواج من نفس اجل ة) مينح ا  (قانون املساواة الزوج
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سان  حمكت 2010 الربازیل ریل / ن ٔ ٔید هذا احلمك يف احملمكة  2010حممكة العدل العلیا يف الربازیل يف  ٔطفاال. وقد  ون  س قد یت ٔزواج من نفس اجل ٔن ا ب
لربازیل يف ٔغسطس  حتادیة العلیا   .2010ٓب / 

ٔنظمهتا اخل 2011-1996 كندا هنا و دیة. ولك والیة قضائیة قوان ٔقالمي الك س قانوين يف مجیع املقاطعات وا ٔزواج من نفس اجل ل ا ين املشرتك من ق اصة الت
ٔن.  ش(،  2007 (ٔلربهبذا الش یا ریت و(،  1996 (ولوم زویك نیو(،  2002 (مان رادور نیوفاوندالند(،  ( 2008رو ٔقالمي(،  2003 (وال  ا

ٔمري جزرة(، ،  2001 (سكوتیا نوفا(،  2002 (الغربیة الشاملیة ك)،  2009)ٕادوارد ا شوان)،  2002)ی  ). 2001)ساساك
رشن الثاين / نومفرب  2015 وملبیا ستوریة 2015يف  ٔصدرت احملمكة ا وا معا   C-683/15القرار،  ٔن یت یا ميكن  ولوم س يف  ٔزواج من نفس اجل ٔن ا ب

ٔطفال. هذه  ةا ىل هذا القرار وم الصف ر املرتتبة  ٓ یا دیفرسا یفرس ا ولوم دهتا  ٔ ٔخرى املامث اليت اليت  ه وبني احلاالت ا دى وصو ویقارن ب
 تقررها احملمكة.

ة ٔمرك دة ا ت املت ة لقرار احملمكة العلیا يف  2015 الوال ل قضیةن ف د مشرتك من ق هودجز ضد ٔوبريج س يف الوقت احلارض يف مجیع ، اع ني من نفس اجل ل الزو
، كام هو احلال يف هذا  ت امخلسني. ومع ذ ایة الطفو امل التقارر،الوال سمح لواكالت ر هيا قوانني  ت اليت  رخص لها من هناك العدید من الوال

اكم ني (انظر القامئة ا سیة، مبا يف ذ املزتو ري الهویة اجل يس ومغا متیزي ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل و  ). اكنت هنا ا
يب س س ين املشرتك. م ٔمام الت ات  ة ٕالزا العق ٔمرك دة ا ت املت  ٓخر والیة يف الوال

ٔروغواي س"، مما مينح  075، 19رمق القانون 2013 ا ٔو من نفس اجل س  ٔنه احتاد لشخصني "من نفس اجل ىل  (قانون املساواة يف الزواج) یعید تعریف الزواج 
ين املشرتك. س مجیع احلقوق املسمتدة من الزواج، مبا يف ذ الت ٔزواج من نفس اجل  ا

 

یا (  )1ٓس

ين لعام  2008 ارسائیل ىل قانون الت ات املد  ٔن التنق لن يف  1981ىل الرمغ من  ٔ ٔن النائب العام  ٔزواج ذوي السمعة الطیبة"، ٕاال  شري ٕاىل "ا اليت 
ٔیضا هبم، انظر  2008ام  ٔنه یتعلق  ىل  غي تفسري ذ  هنورنٔنه ی ،  ٕا ىل ذ الوة  ذ  تدعي. و ف وري الثاين املتعلق ب و يف تقررها ا ا

ة حقوق الطفل، يف الفقرة  .242اتفاق ني قانو ني املزتو ن الزو ساو س  ني من نفس اجل ٔن الزو  ، 
 

 )16ٔورو (

سمرب  6ويف  ٔول / د ٔورويب 2016اكنون ا ٔورويب. وشدد التقر تقررا، اعمتد الربملان ا حتاد ا ٔعضاء يف  ول ا ني يف ا ري البیولوج ن  لوا ين احمللیة  ٔوامر الت رتاف التلقايئ ب ىل یدعو ٕاىل  ر 
ي حتظره  متیزي ا الل جحة "النظام العام"، قد یؤدي حبمك الواقع ٕاىل ا ٔن تفعل من  ان  لب ين، كام ميكن  ٔمر الت رتاف ب ثاقمن  21املادة ٔن رفض  ٔساسیة احلقوق م ٔورويب لالحتاد ا ويه مادة  ،ا

بري  لك  الیا مش ب  س رتاف  ٔحاكم لهذا  دم وجود  ٔن  يس. ویربز التقرر  ىل املیل اجل متیزي القامئ  متیزي، مبا يف ذ ا عددة ٕاذا انتقلت من دو عضو ٕاىل حتظر ا اطر قانونیة م ٔرس  ة ویعرض ا
ٔخرى.  دو 

س   34/2014القانون)) من 4-2( 1املادة  2014 ٔندورا لرشاكة املدنیة من نفس اجل لزواج، وتنطبق املادة تعرتف  ارش  ىل حقوق  24عتبارها تعادل م
س. ٔزواج من نفس اجل ين ل  الت

منسا ام  2016 ا ٔواخر  ٔحاكم اليت  قضت، 2014ويف  ٔن ا منسا ب ستوریة يف ا ين املشرتك  حتولاحملمكة ا ىل الت س  ني من نفس اجل دون قدرة الزو
س يف مص اىف مع احلق يف املساواة، ول ىل هذا النحو، تنطبق املواد ت ة الطفل الفضىل. و ٔزواج من نفس  املدين القانونمن  185-178ل ىل ا

ام  ٔوائل  س اعتبارا من   .2016اجل
ن 2006 بلجیاك اص متكني بغیة املدين القانون ٔحاكم لبعض املعدل القانونمن " 5و  4 املاد ٔش س نفس من ا د املادة اجل  القانونمن  353" من اع

ن. املدين  وكفل حقوقا مشرتكة بني الوا
امنارك ين لعام  1-5تنص املادة  2010 ا ين قانون) 2010من قانون الت د )الت ا معا. وقد   (2014لعام (التوح ٔن یت ني ميكن  ٔو الزو ٔن الرشكني  ىل 

ت رشیعات س ل هذه ال ام  غرینالند م  .2016يف 
لندا ين قانونمن  9تنص املادة  2017 ف وا. ويف  2012لعام  الت ٔن یت ني  اص املزتو ٔش ٔنه ال جيوز ٕاال ل ٔ نفاذ تعدیالت 2017ٓذار / مارس  1ىل  ، بد

ٔفراد. الزواج قانون س ا لزواج بغض النظر عن  سمح   اليت 
ين قانونمن  9-7املواد  فرسا ٔنظر الت    هنا. 
رلندا ٔطفال القات قانونمن  11یعدل اجلزء  2015 ا ٔرسیة والعالقات ا ٔن زواج  2015لعام  ا ش اء دستوري  ل شهر من ٕاجراء استف ي مت تقدميه ق (ا

س. ٔزواج من نفس اجل انب ا ين املشرتك من  لت لسامح  رشیعات سابقة   املثلیني) 
سلندا ين. 2010لعام  الزواج قانونمن  29و  8و  2تنص املواد  2010 ا ىل الت ني: ويه تنطبق  ن املشرتكة بني الزو  ىل مسؤولیات الوا

ر  2015 لكسمبورغ لزواج املعمول هبا يف اكنون الثاين / ینا اكم  ال املساواة ا دلت املادة 2015مع ٕاد ام  املدين القانونمن  203،  (ساریة  2014يف 
ر  1املفعول يف  لزتام املتبادل.2015اكنون الثاين / ینا ٔطفاهلام، مبا يف ذ  ن ب ید الزتام الوا ٔ  ) لت

ت قانونمن  12ني يف املادة كام هو م  2014 مالطا دلت املادة 2014لعام  املدنیة النقا ين املشرتك  املدين القانون) من 1ء ( 100،  لضامن حقوق الت
س، مع  لرشاكء من نفس اجل اكمل  دا ام  اع ٔرسة املالطیة يف متوز / یولیه  يل اعمتدته حممكة ا ين م  .2016ٔول ت

دل القسم  2009 لرنوجيا رية،  ٔ ٔحاكم الزواج ا ين قانونمن  5متشیا مع  ين املشرتك. الت لت س املؤهلني  شمل الرشاكء من نفس اجل  ل
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س، وتعدیل   2/2016رمق القانونمن  7-1املواد  2016 الربتغال ٔزواج اجل ين من خمتلف ا متتعون مجیع حقوق الت س  ٔزواج من نفس اجل ٔن ا ىل  تنص 
االت املناسبة من  .املدين القانون ا

بانیا اها معا. 175املادة   13/2005القانون) من 7( 67تعدل املادة  2005 ٔس ٔن یت ني  لزو  من القانون املدين اليت ميكن 
ٔبوة قانونمن  8-4تنص املواد  2003 السوید ٔمومة ا س. 2003لعام  وا س وخمتلف اجل ني، من نفس اجل لمزتو ين املشرتك   ىل رشوط الت

دة ن  2005 اململكة املت ين قانونمن  150و  144وتنص املاد ام  2002لعام  والطفل الت لكرتا وویلز يف  ٔ نفاذهام يف ٕا ن بد ين املشرتك  2005ال ٔن الت ىل 
س. القسم  ٔزواج من نفس اجل ىل ا ين واكالت لواحئمن  2ینطبق  لندا )الت اضعون   2009لعام (اسک ٔنھم  لندا یعرف الرشاكء املدنیني ب يف اسک

 لقانون.
 

انوسیا ( ٔوق 2( 

اء إالقلمي الشاميل.  2002-2017 اسرتالیا ست ٔسرتالیة،  ٔقالمي ا ت وا ين املشرتك يف مجیع الوال ٔزواج املثلیني الت الیا ل ٔسرتالیة العامصة ٕاقلميمن املمكن   ا
وب)؛  2016)ویزنالند)؛  2010)ویلز ساوث نیو)؛ 2004) ور)؛  2013)سامنیا)؛  2017)ٔسرتالیا ج ك  ). 2002)ٔسرتالیا غرب)؛  2016)ف

ين قانون  2013لعام (الزواج تعریف )الزواج تعدیل قانونمن  2دل اجلدول  2013 نیوزیالندا ٔزواج من   1955لعام الت ل ا ين املشرتك من ق لت لسامح 
ري فعال يف  س. وهذا القانون  ٔو تویالو).نفس اجل وك ونیوي  ٔقالمي النیوزیلندیة (جزر   ٔي من ا

 

 

ة الثانیة ( ين الوا الثاين/الوا  )27ت

دة 15% ٔممم املت ٔعضاء يف ا ول ا  من ا

ا (  )1ٔفریق

ا ٔفریق وب  ين كام  2005لعام  الطفل قانون) (ج) من 1( 231تنص املادة  2006 ج لت اتیة مؤهلون  شون يف رشاكت ح ن یع ٔو ا ني  اص املزتو ٔش ٔن ا ىل 
س.  2006لعام املدين حتاد قانونمينح  اص من نفس اجل ٔش ة ل  هذه الف

 

 )5ٔمراك (

ت القضائیة لو  ى بعض الوال ت. و س يف مجیع الوال ٔزواج من نفس اجل ة الثانیة ل ين الوا الثاين/ الوا هنا: يف املكسیك، ال یتوفر ت ، من ب ٔ ٔن هذه املس ش يشاحئ حملیة  ی ء،  408(املادة  اكم
 ).2016)، 2( 389(املادة  ریت)؛ 1620(ب)،  391(املادة  ول)، 2015، 377(املادة  وهویال)؛ 2010)، 5( 391(املادة  حتادي الفصل)؛ 2016

تني ٔرج ين. وتنص املادة  618، 26القانون 2010 ا س مجیع احلقوق املسمتدة من الزواج، مبا يف ذ الت ٔزواج من نفس اجل ة) مينح ا (قانون املساواة الزوج
لامدة ىل الرش  املدين القانونمن  631 ىن طفلهام. ووفقا  ٔن یت ٔن تقرر ٕاقامة روابط 621وط اليت جيوز مبوجهبا لزوج الوا البیولو  امك  لم ، جيوز 

ٓخرن. ن ا  مع الوا
ٔقالمي، مبا يف 2005 كندا ة الثانیة يف العدید من املقاطعات وا ين الوا الثاين/ الوا ىل مستوى املقاطعات يف كندا. ویتوافر ت ين   ٔلربذ  ینظم الت

یا)، 1999) و)،  1996)الربیطانیة وولوم زویك ونیو)،  2002)ومان رادور ونیوفاوندالند)،  2008)رو ٔقالمي)،  2003)وال  الغربیة الشاملیة وا
فوت)،  2001سكوتیا ونوفا)، 2002) ٔمري جزرة)،  2000)ٔونتاریو)،  2011)نو ك)،  2009)ٕادوارد ا شوان)،  2002)ی  ). 2001)ساساك

یا يف  2014 وملبیا ستوریة لكولوم ين الطفل البیولو لرشكهم. 2014لعام  -167سو قرارهاددت احملمكة ا س هلم احلق يف ت ٔزواج من نفس اجل  ٔن ا
ة ٔمرك دة ا ت املت ين الوا الثاين حسب الوالیة 2015 الوال ، انظر خيتلف توافر ورشوط الت ىل معلومات مفص دها املركز الوطين  ورقة. ولالطالع  ٔ ت هذه اليت  البیا

 حلقوق املثلیات .
ٔروغواي ين. وتنص املادة  075، 19القانون 2013 ا س مجیع احلقوق املسمتدة من الزواج، مبا يف ذ الت ٔزواج من نفس اجل (قانون املساواة يف الزواج) مينح ا

ٔهنیت الص 590، 18لقانون(بصیغته املعد   823 17رمق القانونمن  139 ا ٕاال ٕاذا  كون ممك انب زوج الوا البیولو ال  ين من  ٔن الت ىل   (
ٓخر.  لطفل والوا ا

 

یا (  )1ٓس

اكك-روس قضیةيف  2005 ارسائیل ٔت احملمكة العام النائب ضد ه ٔطفاهلام معا. ور ان  رب لفريوسات القهقریة و ن عن طریق العالج املضاد  ت امرٔ ، و
سمح  و  د ا ٔن قانون اع ٔن العلیا يف ٕارسائیل  ىل  ي ینص  ىل" ا ٔ ٔ ا ٔ "املبد ٔول)، وفقا ملبد د الوا الثاين (دون احلد من حقوق الوا ا ع

ولیة. سود، انظر حممكة العدل ا ٔن  غي  لطفل ی  املصاحل الفضىل 
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 )18ٔورو (

رواتیا، فٕان املواد  س نفس من الرشاكة قانونمن  49-45يف  ٔمر الواقع. ويف  2014لعام  اجل س ٕاىل احملمكة ٕالثبات احلق حبمك ا ة الثانیة، ولكن ميكن تقدمي ال ين الوا الثاين/ الوا ال توفري حقوق ت
د قوانني احت رزة ٕایطالیا، ال تو ل قضیة  ىل مستوى احملامك يف هذا الصدد. وقد مت  شاط هام  ة الثانیة، ولكن اكن هناك  ين الوا الثاين/ الوا لیه ادیة حتمي  ت د ابنة والدة رشیك م ىل اع تنطوي 

ام  ٔواخر  ني يف  ٔمرت. 2016لصاحل الزو ين الوا الثاين يف  و اكمل بت رتاف ا ال بويل  اف يف  ست ریل  5حممكة  ٔ سان /  رتفت، 2016ن د  وا ٔ لوا الثاين بوصفه  و  ری اف يف  ست حممكة 
ام. ٔر ري ا ٔ الل ت ن من التوامئ من   الوا

لزواج: وتنطبق املادة   34/2014القانونمن  2وتعرتف املادة  2014 ٔندورا لتاكفؤ املبارش  س حتظى  ٔن الرشاكت املدنیة من نفس اجل ىل حقوق  24ب
س، وتنقح  ٔزواج من نفس اجل ين ل ين قانونالت  .1996لعام  الت

منسا س قضیة عودةبعد  2013 ا ٓخرون .ٕا منسا ضد و ام  ا ٔوائل  سان يف  ٔوروبیة حلقوق إال  املدين القانونمن  182، مت تعدیل املادة 2013ٕاىل احملمكة ا
س. د الوا الثاين من نفس اجل  لسامح الع

اص متكني بغیة املدين القانون ٔحاكم لبعض املعدل القانونمن " 8املادة  2006 جیاكبل  ٔش س نفس من ا د "املادة اجل يف  املدين القانونمن  353" من اع
ين من الوا الثاين. ٔول وكفل حقوق الت  املقام ا

منارك ىن طفل رشكه.  املس الرشاكة لقانون املعدل القانونمن  1) 4ینص القسم ( 1999 ا ٔن یت ل  لرشیك املس ٔنه جيوز  ىل  ة  ترصا  وس
ام  س يف  ٔزواج من نفس اجل د الوا الثاين ل ٔقرت. 2009غرینالند اع زي النفاذ يف وقت  و ل  د الوا الثاين اليت تد رشیعات اع جزر فارو 

ام  ين ( 2010) لعام 2ٔ ( 4. ویبني الفرع 2017الحق من  ين قانونلقانون الت د) لعام  احملدث الت ىن 2014(التوح ٔن یت ٔو الزوج  لزوج  ) ميكن 
ٓخر.  طفل ا

ل الرشیك قانون) من 4-1( 15ینص القسم  2016 ٕاستونیا س، ولكن جيوز الطعن يف  املس ٔزواج من نفس اجل ين املشرتك ل لت ىل حقوق حمدودة 
لغایة". اد  ري  ا " لق  لث لتجنب  ين من طرف  لت  احملمكة ف یتعلق 

لندا ام  2001من قانون الرشاكة املس لعام   9القسمدل  2009 ف ين، ولكن  2001يف  رشیعات الت ٔن یعمتدوا  ٔن الرشاكء املدنیني ميكن  لتوضیح 
زي النفاذ يف مارس  ذ دخولها  ، م رشیع. ومع ذ ين يف ال س كام هو م ٔزواج من  156/2015قانون  2017ل اكمل ل ين املشرتك ا مينح حقوق الت

لندا. س يف ف  نفس اجل
ٔ) من 1( 345، ٕادراج فقرة ( 2013مایو  17من   ION 2013-404من  7املادة 2013 فرسا ة  املدين القانون) ( ين الوا الثاين/الوا د ت ىل اع تنص 

ار الثانیة  اطق ما وراء الب ىل م ك جوادلوبوینطبق القانون   .ومارتی
لني يف القسم  احلیاة رشاكء املتعلق  2005ام قانونوسمح  ٔملانیا س.املدين القانون) من 7( 9املس ٔزواج من نفس اجل ين الزوج الثاين ل  ) بت

سلندا ٔطفال بعضهم البعض. 1996املعدل لقانون الرشاكة املس لعام   2000ام قانونمن  6ینص القسم  2000 ا وا  ٔن یت لرشاكء املدنیني  ٔنه ميكن   ىل 
رلندا ٔطفال القات قانونمن  5تعرف املادة  2015 ا ٔرسیة والعالقات ا ٔن زواج  2015لعام  ا ش اء دستوري  ل شهر من ٕاجراء استف ي مت تقدميه ق (ا

سب".  املثلیني) الرشیك املدين والزوج مبوجب "ال
ر  2015 لكسمبورغ اكم يف الزواج املعمول به يف اكنون الثاين / ینا ال املساواة ا دلت املادة 2015مع ٕاد ن  املدين القانونمن  203،  ید الزتام الوا ٔ لت

ة الثانیة. ٔبناهئم، مبن فهيم الوا الثاين/الوا  ب
ٔن الهولندي القانونمن  1املادة  2001 هوالندا ين ش ل من الت اص ق س نفس من ٔش ين املدين القانون(و) من  228تعدل املادة  اجل لت ل  لسامح  من ق

ي مت  الل ٕاجراء طلب احملمكة ا س، ولكن فقط من  ني من نفس اجل فهالزو ام  ختف  . 2014يف 
ين لعام  2002 الرنوجي شمل الرشاكء املدنیني مبوجب  1993دل قانون الت  . 2001ام قانونل
االت املناسبة من   2/2016رمق القانونمن  7-1املواد  2016 الربتغال ين، وتعدیل ا متتعون جبمیع حقوق الت س  ٔزواج من نفس اجل ٔن ا ىل  تنص 

 .املدين القانون
نیا رتفت 2011 سلوف ام  وا اكفؤ الفرص يف  عیة و ج ٔرسة والشؤون  ٔساس  2011وزارة العمل وا ىل  ن  ل الوا ين من ق  الزواج قانونحلق يف الت

ٔرسیة والعالقات ٔن املادة 1976لعام  ا ىل الرمغ من  ني. 135،  ون مزتو كون املت ٔن  ٔنه جيب  ىل   تنص 
ين.4( 175املادة   13/2005القانون) من 7( 67تعدل املادة  2005 اسبانیا ٔمور الت ٔولیاء ا ني من  لزو ٔنه ميكن  ىل   ) من القانون املدين اليت تنص 
ٔبوة قانونمن  8تنص املادة  2003 السوید ٔمومة ا س. 2003لعام  وا ني، من نفس اجل ٔزواج املزتو ل الوا الثاين ل ين من ق  ىل رشوط الت

دة ن  2005 اململكة املت ين قانونمن  150و  144وتنص املاد ام   0022لعام والطفل الت لكرتا وویلز يف  ٔ نفاذهام يف ٕا ن بد ين الثاين  2005ال ٔن الت ىل 
س. القسم  ٔزواج من نفس اجل ىل ا ن ینطبق  ين واكالت لواحئمن  2لوا لندا )الت ٔنھم   2009لعام (اسک لندا یعرف الرشاكء املدنیني ب يف اسک

ام  لقانون، ويف  رلندا الشاملیة،  2013اضعون  ٔقالمي حممك لكفتيف ٕا ين الوا الثاين. ومن بني ا ٔن الرشاكء املدنیني حيظون بت اف ب ست ة 
ار، تنص املادة  ين قانون) من 4( 3الربیطانیة ف وراء الب كرين،   2015لعام الرضع ت ي حتول ٕاىل   2014لعام املدنیة الرشاكة وقانونجلزر ب (ا

ام  د الوا الثاين يف القسم 2016الزواج يف  ة جلزرة مان اع د الوا الثاين. اعمتدت التبعیات التاج ىل اع ل طارق   قانونمن  98) يف ج
ام  2011لعام املدنیة الرشاكة ن يف  لوا ين الثاين  لت رشیعا  رييس  الل  2012، وجرت  واعمتدت  ،(رييس )املدين الرشیك قانونمن 

ام  ٔ نفاذه يف  ي بد د الوا الثاين ا الل  2017رييس اع س نفس من الزواج قانونمن   .2016لعام  اجل
 

انوسیا (  )2ٔوق
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اء إالقلمي الشاميل.  2002-2017 اسرتالیا ست ٔسرتالیة،  ٔقالمي ا ت وا س يف مجیع الوال ٔزواج من نفس اجل ٔب الثاين ل د ا الیا اع  ٕاقلميمن املمكن 
ٔسرتالیة العامصة وب)؛  2016)ویزنالند)؛  2010)ویلز ساوث نیو)؛  2004)ا ور)؛  2013)سامنیا)؛  2017)ٔسرتالیا ج ك  غرب)؛  2016)ف
 ). 2002)ٔسرتالیا

ين طفل رشكه مبوجب  2013 نیوزیالندا س ت ن يف زوج من نفس اجل د الوا ٔ ين قانونميكن   تعدیل قانون(بصیغته املعد مبوجب   1955لعام الت
ٔقالمي النیوزیلندیة   .(2013لعام (الزواج تعریف )الزواج ٔي من ا ري فعال يف  ٔو تویالو).وهذا القانون  وك ونیوي   (جزر 
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شاطات ول اليت جترم ال عي والثقايف يف ت ا لوضع إالج ٔساسیة ف یتعلق  الل هذا القسم ٕالیصال معلومات  دة رموز  دام  ن اخلاصة. مت است ٔما سیة املثلیة بني البالغني يف ا  اجل

يس:  شاط اجل سهتدفه القانون؟جترمي ال س   ٔي 

سانی ٔحاكم جترميیة رشوط حمایدة  ن اخلاصة یعرب عن  ٔما يس املثيل يف ا شاط اجل ان اليت جيرم فهيا القانون ال د ويف العدید من الب ىل  ساء  ال وال يس املثيل بني الر شاط اجل سهتدف ال ا، مما 
سهتدف القانون حت ٔخرى،  س من اسواء. ويف بعض احلاالت ا ٔنىث)، و ل ر و  سیة (ذ لثنائیة اجل ات الثابتة  راعي ٕاال الف جرمي القوانني ال  ال). ف ادة الر دا فقط ( سا وا لسهل دامئا دیدا 

ش ٔو ینخرطون يف  سیا  شاطا  ن ميارسون  سانیة ا ري الهویة اجل لبالغني من مغا سبة  ل ٔحاكم  ذ هذه ا ة تنف یف ٔكد من  س معني هلم عند الوالدة. الت اص مت سب  ٔش يس مع   اط 

ن اخلاصة یمت جت ٔما ور يف ا ة بني البالغني ا سیة التوافق ٔفعال اجل ٔن ا ، فٕان ذ یعين   رميه بطریقة ما.وعندما یظهر هذا الرمز جبوار امس الب

ٔفعال ٔن ا ، فٕان ذ یعين  ن اخلاصة یمت جترميه بطریقة ما. وعندما یظهر هذا الرمز جبوار امس الب ٔما ث يف ا ة بني البالغني إال سیة التوافق  اجل

 

 تطبیق مواد التجرمي

ٔيت من  لتطبیق يف هذا التقرر ت ذ الفعيل ملواد التجرمي. معظم املعلومات املتعلقة  كون من الصعب مجع املعلومات عن التنف ٔن  ظامت ميكن  ٔو تقارر م الم  ٔرض. وسائل إال ىل ا متع املدين العام  ا
دم ست  ، ىل ذ الوة  ٔحاكم. و ذ الفعيل لتجرمي ا كون فٕاهنا قد ال تعكس متاما التنف ة وعندما  ا كون م درا ما  ئق الرمسیة  دم  فالو ست ٔو  لواط"  الم يف سیاقات كثرية لكمة "ا تقارر وسائل إال

يس املثيلعبارات خمتلفة لٕالشارة ٕاىل "امجلاع ا شاط اجل ىل ال ىل قارصن. وركز هذا التقرر حرصا  سیا ینطوي  شاطا  ٔو  ري توافقي  سیا  شاطا  ي قد یتضمن  "، ا بني البالغني  لرش
ن اخلاصة. ٔما ن يف ا  الراشد

ىل معل ىل العثور  ٔن حبثنا اكن قادرا  ، فٕان ذ یعين  ٔم ال) يف السنوات الثالث عندما یظهر هذا الرمز جبوار امس الب عتقاالت (ٕاما تؤدي ٕاىل املالحقة القضائیة  ومات عن 
د رمز اعت ث ال یو ن اخلاصة . مالحظة: ح ٔما سیة املثلیة التوافقة بني البالغني يف ا ٔفعال اجل ٔحاكم جترم ا ادا ٕاىل  كن هناك اعتقاالت املاضیة، اس ٔنه مل  ىل ب ما، وهذا ال یعين  وهذا یعين  -قال 

االت. ىل اي توثیق لهكذا   فقط حبثنا احملدود مل یعرث 

 

يس يف معلها؟ ه اجل سان تتضمن قضا التو  وجود مؤسسة وطنیة حلقوق إال

سان سان يف ب ما وتعمل حتت  املؤسسات الوطنیة حلقوق إال ٔوضاع حقوق إال ة  رسيه هیئات مستق مفوضة محلایة وتعزز ومراق ادئ  سمیات (جلنة حقوق م . متت هذه الهیئات العدید من ال
ان العامل. تلعب هذه املؤسسات دور لب ب ٔ ٔخل) وتعمل هذه الهیئات يف  ٔمني املظامل، املدافع العام، سلطات املساواة،  ب  سان، مك يس ٕاذا اكن إال ه اجل امً لتعزز املساواة ف یتعلق بقضا التو اً 

ٔس يس  ه اجل لرموز التالیة:التو  اسًا مضن خطة معلهم. یمت إالشارة ٕاىل هذه املؤسسات 
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 : رالب  اجلزا

 

ت (املرسوم   ).1966حزران  8املؤرخ  156-66قانون العقو

يسٔفعال [    338املادة   ] الشذود اجل

ني وبغرامة من " س من شهرن ٕاىل سن حل النیًا  لكدج  2.000ٕاىل  500یعاقب  حلیّاءمن اركب فعال  ًال   ". ُم

 

)  333املادة  حلیاءٔفعال [  1982(املعد  ] خم 

كون العقوبة اكنوٕاذا  س  يس اركب ضد خشص من نفس اجل ٔفعال الشذوذ اجل حلیاء من  ل  ٔشهر ٕاىل ثالث سنوات وبغ الفعل العلين ا س من ستة   دج. 10000ٕاىل  1000رامة من حل

  

سانیة العلنیة  –خرق احلیاء [  مكرر: 333املادة  يس والهویة اجل ه اجل لتو الق اليت حتد من التعابري املتعلقة  ٔ  ]قوانني ا

ني وبغرامة من  س من شهرن ٕاىل سن حل ٔو 000.2ٕاىل  500یعاقب  ٔجر  ٔو  ٔو وزع  ارة  ل الت ٔ ٔو سعى يف استرياد من  ٔو استورد  از  ٔو  ل من صنع  ٔو رش دج  ٔو عرض  ٔقام معرضا  ٔو  ع لصق 

ٔو  یة  ات زی ٔو لو ٔو صور  الن  ٔو ٕا ٔو رمس  ٔو حمررا  ل مطبوع  ٔو رشع يف التوزیع  ٔو وزع  ٔو رشع يف البیع  ع  ٔو  لجمهور  ٔي يشء يف العرض  ٔنتج  ٔو  هبا  ٔو قا ٔصل الصورة  ٔو  ة  صور فوتوغراف

حلیاء  .خمل 

 

 التعلیق

ام يف تنق  338جرمت املادة  ت 1982و  2014ات  سني لقانون العقو سیة احملایدة بني اجل ت املادة  املثلیة اجل اق ني  ٓداب العامة 333يف  ال  املتعلقة  خرق احلیاء العام وشددت العقوبة يف 

لیة ٔفعال م سیة ال 333املادة جيرم القسم الثاين من . كنت ا ٔبعد من املواد التقلیدیة اجل الفت "احلیاء". ٕان هذه املادة تذهب  وبة واملصورة ٕان  شورات املك ىل السلوك وسهتدف تنوع التعابري قامل امئة 

سانیة. سیة واجل  اجل

هقدمت  ام  موف ٔواخر  ر يف  سانیة يف اجلزا يس والهویة اجل ه اجل امة عن وضع التو ، فٕان  .2014حملة  ٔكتور  مقاالومع ذ يس شري ٕاىل جممتع  2015من  ه اجل املثلیني واملثلیات ومزدو التو

ٔكرث سانیة  ري الهویة اجل ش ومغا ىل الرمغ من  ني.هيو مرونة  ین ل بعض الزعامء ا ام  ه من ق دم حصول مالحقة  طلب جلوءرفض  2016يف  دة ورجع ذ ٕاىل  ري يف اململكة املت يل جزا ل م ر

ٔن هذا القرار  رية ویبدو  ٔ ٔو اعتقاالت يف السنوات ا حلسبانقضائیة  ذ  ٔ ساء. مل ی ال وال ى الر يس  ه اجل وع التو ر ف یتعلق ب هتدیدات والعنف يف اجلزا عي وا  العار العائيل وإالج

 

ورة الثانیةيف  وري الشامل ا سیة امل 2012مایو  ستعراض ا دم جترمي العالقات اجل ر توصیتني (اسبانیا وكندا) تدعوان ٕاىل  ثلیة "، واختاذ التدابري الالزمة لضامن ، "الحظت" (رفضت) اجلزا

لمواد  ٔساس" وفقا  ٔي  ىل  متیزي  دم ا ر یبدٔ  26و  17املساواة و لجزا ورة الثالثة  وري الشامل ا ستعراض ا حلقوق املدنیة والسیاسیة. و ويل اخلاص  متیزي) من العهد ا دم ا يف  (اخلصوصیة و

ام  ر اكنون الثاين   .2017ینا

http://www.joradp.dz/trv/apenal.pdf
http://www.joradp.dz/trv/apenal.pdf
https://muftah.org/gay-and-lesbian-mobilization-in-algeria/#.WRsjlcm1sWp
https://muftah.org/gay-and-lesbian-mobilization-in-algeria/#.WRsjlcm1sWp
http://www.france24.com/fr/20151008-algerie-homosexualite-lgbt-coming-out-tenten-2015-alouen-delit-code-penal?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2015-10-08
http://www.france24.com/fr/20151008-algerie-homosexualite-lgbt-coming-out-tenten-2015-alouen-delit-code-penal?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2015-10-08
http://www.refworld.org/pdfid/56b34af34.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/56b34af34.pdf
http://www.globalgayz.com/gay-in-algeria-2016/4421/
http://www.globalgayz.com/gay-in-algeria-2016/4421/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/algeria/session_13_-_may_2012/ahrc2113algeriae.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/algeria/session_13_-_may_2012/ahrc2113algeriae.pdf


 

 

 ٔنغوال: الب

 

ت  مترب  16قانون العقو ام 1886س ستعامر الربتغايل). 1954، بصیغته املعد يف   (املوروثة من عهد 

وفر)       )4( 71و  70املواد  ري م ٔعامل ضد الطبیعة] (نص املواد  ] 

 التعلیق

ام  ام  مرشوعٔول  طرحت 2006يف  ٔنغوال، ويف  دید يف  ايئ  ٔواخر شباط / فرباا القانون قدم مرشوع 2014قانون ج ٔوىل  2017ر هنايئ ٕاىل جملس الوزراء. ويف  ٔنغويل املر ا مرر الربملان ا

دمن  ت ( اع د ارضة المؤیدا، مع 125هذه الصیغة من مرشوع قانون العقو ناع ٔ يس  36، وام شاط اجل لتايل املثيل عضوا عن التصویت). وال حتظر هذه املدونة ال بني البالغني يف القطاع اخلاص، و

الیا)،  ري معروفة  فذة املفعول ( الفة. كام تقيض املادة كون عندما تصبح  ٔحاكم ا ٔلغت هذه ا لسجن مل 197ٔنغوال قد  لمتیزي يف العمل ويف تورید السلع من القانون اجلدید  ني  دة تصل ٕاىل سن

ت لتايل فٕان قانون العقو ع، و ام كمتل معلیة ا ، وحىت وقت كتابة هذا التقرر، مل  سیة]. ومع ذ ٔساس [املیول اجل ىل  زال ساري املفعول. واخلدمات   القدمي ال 

 

ٔن ر  ر  ة  275القرار  ومن اجلد ٔفریق ٔو ال حللجنة ا يس  ه اجل ٔساس التوج ىل  اص  ٔش ٔخرى ضد ا سان ا اكت حقوق إال هت ٔن امحلایة من العنف وا ش سان والشعوب: اعمتد قرار  هویة قوق إال

ورة العادیة ال ٔو املزعومة يف ا ة  ق سانیة احلق لج  55اجل ٔنغوال، ال سان والشعوب يف لواندا،  ة حلقوق إال ٔفریق ریل  28نة ا  .2014مایو لعام  12 -ٔ

 

ام  اب، 2013يف  ٔنغويل ٕاىل جلنة حقوق االٕ  ٔ ٔ املساالوفد ا د ىل م سیة، قائال: "وقد مت احلفاظ  وهلم اجل ىل م ٔفراد بناء  متعي ل متیزي ا ىل استفسار حول ا دة  ٔمم املت ستور، سان يف ا واة يف ا

ل املثال، تص ىل س عیة تتغري ، ولكن:  ٔن املواقف إالج متع. یبدو  سیا يف ا لیون  متیزي ضد م اس ا ىل شاشة التلفزیون ولكن من الصعب ق س يف مسلسل  ٔزواج من نفس اجل ور اثنني من ا

ن ". هنا مجهور املشاهد ٔنغويل مل ید  ا

 

ٔول اس  شیك يف  ٔدلت هبام فرسا ومجهوریة ال سیة املثلیة اليت  لغاء جترمي العالقات اجل ٕ ني  علق ٔنغوال توصیتني م ام ىل الرمغ من رفض  ٔو 2010تعراض دوري شامل يف  ر (توصیات  د ذ ، ال یو

سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل لتو يل)  ورة الثانیةحوار تفا وري الشامل ا ٔكتور  ستعراضه ا ریل 2014يف  ٔ ٔنغوال يف  ل  وري الشامل املق ستعراض ا  .2019. 

 

  

http://allafrica.com/stories/201402171932.html
http://allafrica.com/stories/201402171932.html
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/ao/ao026pt.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/ao/ao026pt.pdf
http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/politica/2017/1/8/Parliament-adopts-new-Penal-Code%2C2647a3d2-c48c-4c36-b643-c9918cb3e3fb.html
http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/politica/2017/1/8/Parliament-adopts-new-Penal-Code%2C2647a3d2-c48c-4c36-b643-c9918cb3e3fb.html
http://www.achpr.org/sessions/55th/resolutions/275
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSR.2957&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSR.2957&Lang=en
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/angola/session_20_-_octobre_2014/a_hrc_wg.6_20_l.8.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/angola/session_20_-_octobre_2014/a_hrc_wg.6_20_l.8.pdf


 :  بوسواالب

ت [الفصل  ت تعدیل قانون ] ، 08:01قانون العقو  .1998، 5املعد من قانون العقو

الفة164القسم   [ضد نظام الطبیعة]  . اجلرامئ ا

ٔي خشص ميارس. " 

ٔي خشص ضد النظام الطبیعة؛ ٔ) امجلاع مع  ) 

ٔو وان.  ٔي ح  (ب) امجلاع مع 

ٔو معها ضد نظام الطبیعة، ٓخر مبامرسة امجلاع معه  ٔي خشص  سمح   (ج) 

ل  ىل سبع سنوات ".مذنب ویعاقب  زید   سجن ملدة ال 

 

ري طبیعیة165القسم  ري طبیعیة] . حماوالت الراكب جرامئ  ٔفعال   [حماو ممارسة 

لهيا يف املادة  ٔي من اجلرامئ املنصوص  ٔي خشص حياول اراكب  ىل مخس سنوات." 164" زید  لسجن ملدة ال  ا جلرمية ویعاقب   یعترب مرك

اص. 167القسم   ٔش ري الئق بني ا  ]شام[  ممارسات 

ٔي فعل م ىل اراكب  ٓخر  ٔو یدفع خشص  ٓخر،  ٔفعال الفاحشة الشدیدة مع خشص  ٔي فعل من  ركب  ٔو اخلاص،  ٔي خشص، سواء يف القطاع العام  ٔو " ٔو معها،  شام معه  دم  ٔفعال  ن 

ل ٔ  یل من ق ام بفعل من هذا الق لق ٔي خشص  راكب جرمية ".حماوالت دفع  كون مذنبا  ٔو اخلاص،  ٓخر، سواء يف القطاع العام  ٔو مع خشص   ي خشص مع نفسه 

 التعلیق

دى  سانیة،  احلاالتيف ٕا يس والهویة اجل ه اجل لتو سجیل املنظامت املهمتة  امLeFaBiBoاملتعلقة ب ام  2012، اليت تعود ٕاىل  ث رحبت املنظمة قراراً يف  دم  2014ح ٔن  عندما قررت احملمكة العلیا 

لحق يف حریة التعبري وحریة التجمع. بعدها قامت ا  ً اكً دستور هت الق العامة. واكن سجیل املنظمة یعترب ٕا ٔ ملنظمة قد یؤذي ا رتاف  ٔن إال ٔرضیة  ىل  تصف اكنون الثاين  اف القراريف م ست ٕ و 

املیة يف هذا التقرر. ة نظر  اقشته يف مقا خمزت يف قسم و حجًا كام مت م اف   احلمك هبذا إالست

 

وري الشامل بتارخييف لك من  ستعراض ا سمرب  لسات  يس والهویة 2013، يف اكنون الثاين 2008(د ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  دم ا ) رفضت بوسوا مجیع التوصیات ٕاللغاء التجرمي و

سانیة ( ام  7اجل ٔكد ال ردها). وقال وفد بوسوا يف 2013ام  يف 8، و 2008توصیات يف  رشیعات القامئة، و ىل ال ٔثري  ة اليت لها ت ٔن احلساسیات الثقاف ىل ىل التوصیات "ش وفد الزتام بوسوا 

ثال  يس ... ". تصممالتعاهدیة . ويف هذا الصدد،  اللزتاماهتام ه اجل ، مبا يف ذ التو ام حبمالت التوعیة التعلميیة هبدف طرح هذه القضا ىل الق  احلكومة 

ة الثانیة من  دة قاد املو ٔمم املت ى ا ٔن سفري بوسوا  ملالحظة  ر  شاء اخلبري املستقل  املعارضةومن اجلد سانیةٕال يس والهویة اجل ه اجل رشن الثاين  يف قضا التو دة يف نومفرب /  ٔمم املت ى ا

سعون لفرض 2016 لتايل  ة و اكر املعایري الثقاف ح ٔن تتظاهر  ول  ة من ا ٔو مجمو ٔمة  ىل ا ٓخرن ".، قائال: "جيب  ىل ا  ت القمي 

http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2014/11/LEGABIBO-judgment-low-resolution.pdf
http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2014/11/LEGABIBO-judgment-low-resolution.pdf
http://www.upr-info.org/en/review/Botswana
http://www.upr-info.org/en/review/Botswana
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/botswana/session_15_-_january_2013/a_hrc_wg.6_15_l.5_botswana.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/botswana/session_15_-_january_2013/a_hrc_wg.6_15_l.5_botswana.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/BWA/CO/1&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/BWA/CO/1&Lang=En
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Library/Case_Law/Kanane_v_State.pdf
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Library/Case_Law/Kanane_v_State.pdf
https://76crimes.com/2016/11/21/anti-lgbti-push-at-u-n-falls-short/
https://76crimes.com/2016/11/21/anti-lgbti-push-at-u-n-falls-short/


 :  بورونديالب

 

ریل  22  -1/05القانون رمق  ادة النظر يف  2009ٔ ٔن ٕا تش  .قانون العقو

سیة مع    567املادة  س][العالقات اجل  نفس اجل

سیة مع القات  لغرامة من  "من مارس  ني و ٔشهر ٕاىل سن لسجن ملدة ثالثة  س یعاقب  دى هاتني العقوبتني". 100000-50000خشص من نفس اجل ٕ ٔو   فرنك 

ري رمسیة) رمجة  ) 

 

 التعلیق

ام  11تلقت بوروندي  وري الشامل الثاين يف  ستعراض ا ارشة يف  يس، والغالبیة العظمى اك 2015توصیة م ه اجل ٔن التو ٔن القانون اجلنايئ لسنة ش رتف الوفد  ٔن ٕالغاء جترمي، وا ش ال  2009نت 

الل جتهز ا  ويل التفهم  متع ا ىش مع العادات والقمي يف البالد، وطلب الوفد من ا ي ی سیة. املوقف ا ل التغیري يف العقلیة السائدة. كام زال یعاقب املثلیة اجل ٔ س الوفد ،  ٔكدمتع البوروندي من  رئ

ام  ول  رشن  وري الشامل الثالث بوروندي سیكون يف اكتور  ستعراض ا ري القضیة مع احلكومة ".  ٔنه سی  ،  .2017مع ذ

ىل معاهدة احلقوق املدنیة والسیاسیة، يف نومفرب  ىل  رشف  سان اليت  رت 2014رشف جلنة حقوق إال غي ٕالغاء جترمي امل  ذ ٔن بوروندي "... ی اد  شلك  لجنة  ر ا ثلیة. تعدیل القرار الوزاري من وز

س. و  ليي اجل ل م شاء امجلعیات من ق ىل ٕا د  ٔي ق ٔو  ة  ٔي عق متیزيي ضد املثلیني الیافعني و ٕازا  اط التطبیق ا ل ٕاح ٔ سیا من الرتبیة من  لمثلیني  اختاذ مجیع اخلطوات الالزمة لتوفري حامیة فعا 

هتدیدات لسالمهتم اجلسدیة ومن  ٔي نوع ".ا متیزي من   ا

سمرب  اهضة التعذیب (2014يف د سانیة، يف اشارة اىل املادة CAT، حتدثت جلنة م يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  ارشة عن ا ٔطراف ٕالغاء جترمي  16) م و ا ىل ا ة: "[جيب  من االتفاق

ليي اجل  اكت لسالمهتم اجل املثلیة واختاذ مجیع التدابري الالزمة محلایة م هت ىل ا ٔي من احلاالت اليت تنطوي  ق يف  ٔشاكل العنف [...]: و... التحق ٔي شلك من  هتدیدات و ىل حنو فعال من ا  سدیة ".س 

لجنة املعنی ل ا سان يف املايض القریب، مت حفص بوروندي من ق دة حلقوق إال ٔمم املت لیات ا ريا، ف یتعلق حبضور بوروندي يف  ٔ ٔكتور و ة يف  عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  ، واليت 2015ة 

متیزي ٔ  تويص" ٔن تؤدي ٕاىل ا ٔحاكم اليت ميكن  و الطرف مجیع ا ٔن تلغي ا ختاذ مجیع ب سانیة و ٔو الهویة اجل س  ه اجل ٔساس التو ىل  ٔفراد  ة ا ٔو معاق املناسبة لضامن ممارسة  اخلطواتو املالحقة 

لهيا يف العهد ".املثلیني واملثلیات و  س مجیع احلقوق املنصوص  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل  مزدو التو

سیة يف بوروندي قد مت التقاطه يف  ري الهویة اجل سیة ومغا لمثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل عي  ج ام  تقررٕان الوضع القانوين و سیة لرشق  2016صدر  ة واحلقوق اجل ادرة الص عن م

ا.  ٔفریق

  

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/bi/bi009fr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/bi/bi009fr.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/burundi/session_15_-_january_2013/ahrc239e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/burundi/session_15_-_january_2013/ahrc239e.pdf
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 : اكمريونالب  ا

ت ام  1965لعام  قانون العقو ام 1967و  .1972، بصیغته املعد يف 

س ...]     347املادة  سیة مع نفس اجل  [العالقات اجل

س من ستة  حل س یعاقب  سیة مع خشص من نفس اجل القات  لكزيیة: "من اكن   لغة إال رمجة هذه املادة ٕاىل ا ش  س وو ٕاىل  20000ٔشهر ٕاىل مخس سنوات وبغرامة من قدمت هیومن رای

 فرنك." 200000

 

 التعلیق

سانیة وثنائيي اجل وصف ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش ن ميثلون ا دون ا قف الرمسي جتاه العالقات املثلیة يف الفرتة س يف الب حتسن املو احملامون الثالثة الوح

لمثلیني واملثلیات ومزدو سبة  ل ًا معاد وخطري  اكمريون ب زال ا ، ال  شاط الوطين. ومع ذ ولیة وال رية اليت تبعت الضغوط ا ٔ س، وفقا ا سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل  التو

وندي لتقرر ظمة مقرها  ٔوًال، ويه م سانیة  ظمة إال سانیة وثنائيي اجل  -يف هنایة العام من م ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل لمثلیني واملثلیات ومزدو التو ایة الصحیة  س يف سعى ٕاىل حتسني الر

رتاف حبقوقهم. اكمريون و  ا

ریل  ٔ ٔول يف  وري الشامل ا ستعراض ا سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل لتو اكمريون مجیع التوصیات السبعة املتعلقة  ق يف عنف الرشطة 2008رفض ا دة ٕاىل "التحق ول توصیة وا . وخبالف ق

ق يس احلق هم اجل ب تو س اص  ٔش ىل  ي جرى  ٔو املتصور"، ورفضت ا متیزي وٕالغاء جترمي يف  14ي  علقة بعدم ا ة م وري الشامل الثاينتوصیة ٕاضاف ر اكنون ال  ستعراض ا ام يف ینا ثاين 

ىل س 2013 ا ما یيل: " و طو سانیة. تعهدت ا يس والهویة اجل ه اجل لتو لقضا املتعلقة  ٔن تفامق ، يف خضم فرتة العنف يف البالد ف یتعلق  اكمريون  ٔ املثلیة، تلزتم ا ل املثال، ف یتعلق مبس

ٔحاكم الق ت اجلنائیة احلالیة، و مبواص تطبیق ا ٔي ٕاجراء متیزيي ضدمه ".العقو دم تطبیق  سمترار يف  س، و اد ملثليي اجل  انونیة، وضامن حمامكة 

ر  ت، 2014يف فربا متیزي ضد املرٔة كام قا ح ىل ا ىل القضاء  سانیة  رات الهویة اجل يس ومغا ه اجل ات التو ساء املثلیات ومزدو لجنة يف قلقها ٕازاء ال اكمريون "رش الوعي بني ا ىل ا غي  ٔنه ی لت 

لامدة متع املدين، حول حسب حممتل  ٔعضاء ا ني، فضال عن  ین ت ". 347bis القادة السیاسیني واحمللیني وا  من قانون العقو

ٔفادت2016ويف استعراضها لعام  لمثلیني  76 رامي ،  اكمريونیني املناهضني  ٔن ا اكمريون،  املدافعني عن حقوق املثلیات واملثلیني ومزدو هددواب سانیة يف دو  ري الهویة اجل سیة ومغا املیول اجل

ٔوال، هدفا لهجامت  سانیة  س إال اكمريون، اكن جول ٕالوندو، رئ وندي، ا ازهلم. يف  رهاب املثلیةمما دفع بعضهم ٕاىل مغادرة م ة  ام  مدفو ٔوائل  ة ٕاىل 2017حتت ستار السطو. ويف  ٔت اجلهود الرام ، بد

شاء سیة وا ٕا ري الهویة اجل يس ومغا اكت حقوق املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل هت ا ضد ا هیئة رقابیة  سان یعمل  سیا.مرصد حلقوق إال  ملتحولني 

http://fakoamerica.typepad.com/files/law-relating-to-the-penal-code.pdf
http://76crimesfr.com/2016/03/05/avocat-au-cameroun-il-est-temps-dabroger-la-loi-anti-lgbti/
http://76crimes.com/2016/01/01/91-anti-lgbt-attacks-and-violations-cameroons-2015-tally/
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/cameroon/session_16_-_april_2013/a_hrc_wg_6_16_l.13_cameroon.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/cameroon/session_16_-_april_2013/a_hrc_wg_6_16_l.13_cameroon.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CMR/CO/4-5&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CMR/CO/4-5&Lang=En
https://76crimes.com/2016/05/23/series-of-break-ins-murder-target-ugandan-activists/
https://76crimes.com/2016/05/23/series-of-break-ins-murder-target-ugandan-activists/
https://76crimes.com/2017/01/31/in-cameroon-lgbt-groups-start-working-together-at-last/


 :  القمرجزر الب

 

 

ت حتادیة  قانون العقو ة   مجلهوریة جزر القمر إالسالم

ري طبیعیة[  :318املادة   ]ترصفات 

ٔشد خطورة  (3" ت ا لعقو الل  دم إال ٔو يف املادتني مع  لهيا يف الفقرات السابقة  ري طبیعي مع خشص من  من هذا 321و  320املنصوص  ٔو  ري الئق  ٔ اكن سیكون قد اركب معال  القانون، 

لسجن ملدة ترتاوح بني سنة ومخس سنوات وبغرامة من  لهيا  س ویعاقب  لعقوبة دامئا"فرنك ٕاذا اركب الفعل مع قارص فسوف ی 1000000ٕاىل  50نفس اجل ٔقىص   مت تطبیق احلد ا

 

 التعلیق

وري الشامل، وقد تناولت التوصیة  رفضت ين دورة من إالستعراض ا شیك يف  سیة اليت “حكومة جزر القمر التوصیة اليت قدمهتا مجهوریة ال ٔحاكم القانون اجلنايئ اليت تعاقب املامرسات اجل مراجعة 

س لغني/ات من نفس اجل لرتايض بني  ٕالضارفة ٕاىل رفضها التوصیة اليت قدمهت”تّمت  ورة الثانیة اليت تناولت ،  سیة." بدء النقاش حول“ا ٕاسبانیا يف ا  رفع التجرمي عن املثلیة اجل

 

ٕالشارة ٕاىل  ويل وذ  رتام القانون ا لزتاماهتا املتعلقة  ٕ رت هولندا جزر القمر  يس  تقررذ هم اجل ىل تو ٔفراد بناًء  متیزيیة والعنف ضد ا سان "القوانیني واملامرسات ا ب املفوض السايم حلقوق إال مك

سان ".  هتاك حقوق إال متیزي وا سانیة"  ودعت الربازیل هذا الب اىل "اختاذ خطوة لتجنب ا ري  وردتوهوهتم اجل ٔقلیة  لبیة سیاسیة" ضد هذه "ا ٔ الیا  ٔو " د قدرة سیاسیة  ٔنه ال یو و  ا

ٔو الرغبة يف تغیري القانون يف هذا الوقت.  املرئیة"، 

 

 

  

http://www.icla.up.ac.za/images/un/use-of-force/africa/Comoros/Penal%20Code%20Comoros%201981.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KMSession18.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf
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 :  مرصالب

 

، فقد  ىل هذا النحو. ومع ذ ست حمظورة  س يف القطاع اخلاص ل اص البالغني من نفس اجل ٔش لرتايض بني ا سیة  دمتالعالقات اجل ارة، والقانون ضد الفجور ٕاىل جسن  قانون است ماكحفة ا

رية. ٔ ال املثلیني يف السنوات ا  الر

 

صدار 1937/58القانون   ت قانون ٕ  العقو

ایة)   و98املادة   (قوانیني ا

س یعاقب " : ىل تنص واليت  یه مخسامئة عن تقل ال مالیة بغرامة ٔو سنوات، مخس جتاوز وال ٔشهر ستة عن تقل ال مدة حل یه ٔلف جتاوز وال ج ن استغل من لك مرصي، ج  الرتوجي يف ا
ابة ٔو لقول ٔي ٔو لك طرفة ٔفاكر ٔخرى وسی ب رة بقصد م نة ٕا نقسام الف ن من ٔي ٕازدراء ٔو حتقري ٔو و ٔد هيا، املنمتیة الطوائف ٔو السامویة ا دة إالرضار ٔو ٕا عي السمل ٔو الوطنیة لو  ."ج

 

ىل الفحشاء)  269املادة   (التحریض 

س یعاقب " : ٔن ىل وتنص مكرر  د من لك شهر ىل زید ال مدة حل شارات الفسق ىل املارة حيرض مطروق ماكن ٔو ام طریق يف و  الل اجلرمية هذه اراكب ٕاىل اجلاين اد فٕاذا ٔقوال ٔو ٕ
ٔوىل اجلرمية يف لیه احلمك رخي من سنة كون ا س العقوبة ف هياً  مخسني الجتاوز وغرامة ٔشهر ستة ىل زید ال مدة احل ع ج ة حتت لیه احملكوم وضع ٕالدانة احلمك وست  ملدة مساویة مدة الرشطة مراق

 العقوبة.

 (الفعل الفاحض)   278املادة 

س یعاقب حلیاء خمال جضا فعال النیة فعل من لك " :ٔن ىل وتنص اوز ال وغرامة سنة ىل زید ال مدة حل یه. ثالمثائة تت  ج

ارة10/1961القانون  ىل الفجور)   املتعلق  ٔو التحریض   (ممارسة 

س یعاقب : ٔن ىل وتنص 9املادة  هيا مخسةعرشن عن تقل ال وبغرامة سنوات ثالث ىل زید وال ٔشهر ثالثة عن تقل ال مدة حل یه ثالمثائة ىل زید وال ج دى ٔو ج  : العقوبتني هاتني ٕ

ٔیة قدم ٔو ٔجر من لك  -ٔ  ارة ٔو لفجور یدار ماك ٔو مزنال اكنت صفة ب ه ميارس اكن ٕاذا كرث ٔو خشص لسكىن ٔو ا ارة الفجور ف  .بذ لمه مع وا

ر ٔو مي من لك -ب ا حمال ٔو مفروشة غرفا ٔو مفروشا مزنال ید و ارة ٔو الفجور ادة سهل قد كون لجمهور مف و سواء ا اصا بق ون ٔش ة ٔو ذ رك  الفجور ىل لتحریض حم يف سام
ارة ٔو  .ا

ارة ٔو الفجور ممارسة اعتاد من لك -ج  رية احلا يف الشخص ضبط وعند .ا ٔ د مصاب ٔنه تبني فٕاذا الطيب الكشف ٕاىل ٕارسا جيوز ا ٔ ٔمراض ب د يف جحز املعدیة التناسلیة ا ة املعاهد ٔ  العالج
 .شفاؤه یمت حىت

ة يف العقوبة مدة انقضاء بعد لیه احملكوم بوضع احلمك وجيوز ٔمر ٔن ٕاىل اصة ٕاصالح ه إالداریة اجلهة ت خرا ة يف ٕابقاؤه جيوز وال العودة ا يف وحوبیا احلمك ذ وكون ٕ  ثالث من ٔكرث إالصالح
 سنوات

 

ٓداب العامة   178املادة  سانیة) -(ا يس والهویة اجل ه اجل الق احلد من التعبري العلين عن التو ٔ  ود ا

http://paper-bird.net/tag/egypt/
http://paper-bird.net/tag/egypt/
http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/why-egypts-regime-has-launched-a-mass-crackdown-on-lgbt-righ#.wc0QjJM4K
http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/why-egypts-regime-has-launched-a-mass-crackdown-on-lgbt-righ#.wc0QjJM4K
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=20
http://www.refworld.org/docid/5492d8784.html
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=57560


ني، وبغرامة ال تقل عن  ىل سن زید  س مدة ال  حل زید 5یعاقب  یه، وال  ٔو  10ىل  الف ج ٔو إالجيار  ٔو التوزیع  جتار  از بقصد  ٔو  ٔو صنع  دى هاتني العقوبتني، لك من رش  ٕ ٔو  یه،  الف ج

ٔو ٕاشارات رمزیة  ة  ٔو فوتوغراف ٔو رسوما یدویة  قوشة  ٔو م ٔو صورا حمفورة  ت  ال ٔو ٕا ٔو رسومات  ٔو خمطوطات  ات  ٔو العرض مطبو لصق  ٔوا ٔشیاء  ري ذ من ا ادشة  ٔو  امة ٕاذا اكنت  الصور 

 لحیاء العام.

 

 التعلیق

ود املادة  ام  178تفرس ق سیة املثلیة يف مرص. يف  ٔو املتوازنة حول العالقات اجل دا من املناقشات إالجيابیة  ني يف السجن بعد  حمك، 2016ملاذا هناك القلیل  ٔمحد  ملدة سن ىل الروايئ املرصي 

سیة] من روایته  ريیة  سیة رصحية" [ طفات " دام احلیاةرش مق ٔدب). یمت  است ار ا ٔخ و ( ٔدبیة مملوكة ل د من التعبري،  رتافيف جم  ل ٔساس  ويل  ٓداب العامة مبوجب القانون ا

مل  ده. و ك ي قد یمت  سبة ٕاىل الرضر ا ل ناسبة  ود رضوریة وم كون هذه الق ٔن  امض وجيب  ٔو  كون واسع  ٔن  د ال جيب  ٔ ولكن هذا الق ساين الثنايئ ثل، فٕان ا منوذج اجل ىل ا ن یؤرون  فراد ا

ام  الل  لخطر يف مرص.  سیة عرضة  ٔو تعابريمه اجل سیاهتم  ام  2015جب ىل نطاق واسع.2016و عتقاالت   ، اسمترت 

 

ٔت  وري الشاملبد ستعراض ا ام  دورة مرص الثانیة من  رشن الثاين  ورة 28. ومن بني الطلبات ال2014يف نومفرب  ة لهذه ا ري احلكوم شلك لمنظامت  يس  ه اجل رت التو ٔربعة مهنا ذ ، فقط 

ٔو يف  يس يف التوصیات ٕاىل مرص  ه اجل لتو ر  ٔي ذ س هناك  ، ل ارش. ومع ذ و ٕاىل ردودم وري الشامل الثاين لها. ت ا  ستعراض ا

 

سیة 76 لكراميووفقا  ىل املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل ض  دد من معلیات الق ٔكرب  يس، فٕان  ه اجل ث جتري مح  ومزدو التو ام  مقعموجود يف مرص، ح ذ   دجزء من  2013م

ٔوسع لوقف وم ام حكويم  ٔواخر  ني. ويف  سان والصحف ٔن ما یصل ٕاىل2016ضایقة املعارضني السیاسیني واملدافعني عن حقوق إال متع املثلیني  خشص من املثلیات واملثلیني  500 ، یقدر قادة ا

سانیةو  ري الهویة اجل يس ومغا ٔرسلوا ٕاىل السجن. مزدو املیل اجل  قد 

 

 

  

http://www.english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/03/05/Egyptian-writer-who-violated-public-decency-An-open-and-shut-case-.html
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https://www.youtube.com/watch?v=kT549opwo8I
http://www.upr-info.org/en/review/Egypt/Session-20---October-2014/Civil-society-and-other-submissions#top
http://www.upr-info.org/en/review/Egypt/Session-20---October-2014/Civil-society-and-other-submissions#top
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/egypt/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.13.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/egypt/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.13.pdf
https://76crimes.com/2016/05/11/u-s-newspaper-to-egypt-stop-anti-lgbt-arrests/
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https://76crimes.com/2014/05/25/crackdown-on-lgbt-egyptians-why-now/
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https://76crimes.com/2016/09/06/egypt-one-of-the-worlds-biggest-jailers-of-gay-men/
https://76crimes.com/2016/09/06/egypt-one-of-the-worlds-biggest-jailers-of-gay-men/
https://76crimes.com/2016/09/06/egypt-one-of-the-worlds-biggest-jailers-of-gay-men/
https://76crimes.com/2016/09/06/egypt-one-of-the-worlds-biggest-jailers-of-gay-men/


ا:   ٔریتريالب

 

 

ت قانون  (موروث من احلمك إالثیويب)  1957لعام  العقو

لطبیعة- 600املادة  الفة  ٔفعال   اجلرامئ اجلسدیة ا لیة)(  م

سیط.1( س ال حل س یعاقب  يس مع خشص من نفس اجل ة الفعل اجل ر رىق   ) من یقوم بفعل 

 

 التعلیق

ورة يف ٔوىل ا وري لٕالستعراض ا رر رفضت الشامل ا دة كندا من لك هبا تقّدمت اليت التوصیات ٕا ت املت ة والوال ٔمرك ر، السابقة املواد ٕالغاء ىل تنّص  واليت ا ة وذ ا  هذه ٔنّ  حب
ارش مع شلكٍ  تتعارض“ التوصیات ريت الشعب قمي م  وتقالیده. إال

ٔریرت كام وجودال  لين يف  شلك  ام  س  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ملثلیني واملثلیات ومزدو التو اص املثلیني  مت إالبالغ عن معلیات ملنظامت معنیة  ٔش مجع دوري ل
ل السلطات. س من ق سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل  واملثلیات ومزدو التو

 

ورة الثانیة،  وري الشامل ا ستعراض ا ريف  دة اليت تلقهت ذ ىل التوصیة الوح ابة  ریرتي" يف إال متع  يس التوافقي نفسه اكن ضد قمي وثقافة ا ٔن " السلوك اجل ا من (ٕایطالیا) حول الوفد إالریرتي 
سانیة: "ٕاطالق حوار وطين يس والهویة اجل ه اجل متیزي ضد التو ٔشاكل ا الم ويف املدارس، ملعاجلة مجیع  رب وسائل إال ري الهویة ، فضال عن مح  يس ومغا ه اجل املثلیني واملثلیات ومزدو التو

س سانیة وثنائيي اجل ٔكتور اجل ل ٕاریرت هو  وري الشامل املق  .2018". استعراض ا

 

ة اليت  ر / مایو  سلمهتااملالحظات اخلتام ٔ دة حلقوق الطفل يف  ٔمم املت ارشة ٕاىل  2015ٕاریرت من جلنة ا شري م سانیةیونیو،  يس والهویة اجل ه اجل ٔحاكم القانونیة اليت جترم املثلیة التو : "ٕالغاء ا
الل رفع مستوى سیة و، من  ٔطفال  اجل ٔن ا يس، وضامن  ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  دم ا سانیة وثنائيي الوعي العام من املساواة و ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل املثلیني واملثلیات ومزدو التو

س  متیزي " اجل ٔشاكل ا ٔي شلك من  اص ال ختضع  ٔش شلكها هؤالء ا ٔرس اليت  ٔطفال ا  ٔو 

  

http://www.refworld.org/docid/49216a0a2.html
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/e/eritrea/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/eritrea/session_18_-_january_2014/js2_upr18_eri_e_main.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/eritrea/session_18_-_january_2014/js2_upr18_eri_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/eritrea/session_18_-_january_2014/a_hrc_wg.6_18_l.11_eritrea_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/eritrea/session_18_-_january_2014/a_hrc_wg.6_18_l.11_eritrea_e.pdf
http://www.refworld.org/docid/566fbf7a4.html
http://www.refworld.org/docid/566fbf7a4.html


 :  ٔثیوبیاالب

 

 

ميقراطیة، حتادیة ٕاثیوبیا مجلهوریة اجلنايئ القانون  2004/414إالصدار  ا

ٔفعال املثلیة)   :629املادة  ) 

ٔفعال سیة واملامرسات الالئقة ري ا ريها املثلیة اجل  .و

س من ٓخر خشص مع یقوم من" يل فعل نفسه اجل س، م  ".سیطة ملدة لسجن یعاقب الئق، ري ٓخر فعل ٔي ٔو اجل

 

 :630املادة 

س العقوبة كون -1 سیط حل اوز ال ملدة املشدد لسجن اخلطرية، احلاالت يف ٔو، سنة، عن تقل ال ملدة ال   عرش تت

ث سنوات،  :التايل اركب املهتم كون ح

صبه حبمك ما لسلطة خشص استغالل ٔو ٓخر خشص مهنا یعاين صعبة نفسیة ظروف ٔو مادیة ضائقة ادل ري شلك استغل -ٔ  ه ٔو م  وسید واملدرسني، واحلايم، املعمل، الويص، بصف
ب ٔو احلاالت لت مشااهبة ٔخرى القة ٔي مبوجب ٔو العمل، رب ٔو س ٔفعال. ت ملثل اخلضوع او لتعرض ٔو اجلرامئ هذه مبثل یقوم ٔن ما خشص یضطر ٔن يف ال  ا

ذ -ب شطة هذه من یت ٔ  القانون معىن ٕاطار يف لها، ٔو  نة ا

 

كون -2 ٓتیة: احلاالت يف سنة، عرشة مخس ٕاىل سنوات ثالث من الشغل مع املشدد لسجن العقوبة و  ا

ٔ  عندما -ٔ  دم املهتم یل راه، ٔو التخویف ٔو العنف الست یال، اخلداع ٔو إال ر شلك ستغل ٔو ح ىل املقاومة قدرة دم ا فاع ٔو الضحیة   خشص استغالل ٔو نفسه عن ا
 الوعي، فقدان ٔو ذهنیا ضضعیف

 ٔو به مصاب ٔنه مسبقا یعرف تناسيل مرض لها ٔو  ینقل ٔو ضدها، السادیة ٔو القسوة ملامرسة حضیته املهتم اجلرمية مركب یعرض عندما -ب

ار الضحیة یقوم ٔن -ج ٔس ٔو والضیق العار بدافع النت  الی

 

 :التعلیق

ٔت ورة ٕاثیوبیا بد وري ٕاستعراضها من الثانیة ا سان يف الشامل ا ریل /ن ذ”ب احلكومة رّدت . وفهيا2014ٔ ٔ ىل ”بعني إالعتبار ا ول  س الق ة من توصیات ثالث ول  لرفع  5الف
سیة املثلیة املامرسات عن التجرمي تني. والربتغال فرسا من لك هبا تقّدمت اجل ٔرج  وا

 

ورة  سان والشعوب ا ة حلقوق إال ٔفریق لجنة ا سان  56يف تقدميها ٕاىل ا ا املدافعني عن حقوق إال ٔن  سا شريش ولیة حلقوق إال ٔن القوانني القمعیة ISHRن (اخلدمة ا ) ٕاىل: "... 
ان ا ٔح ون يف كثري من ا سان یوا ٔن املدافعني عن حقوق إال سان و اتیة بني املدافعني عن حقوق إال ٔعامل التخویف واملضایقة القضائیة ٕاثیوبیا تثري اخلوف والرقابة ا هتدیدات و

ود الرمس  ة والق عتقال التعسفي "، مع" ... املراق سان " وشري الوثیقة ٕاىل القول:" املدافعون عن حقوق و ىل حركة املدافعني عن حقوق إال ه یة  املثلیني واملثلیات ومزدو التو
س  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا اص ". اجل شلك  ة معادیة   يف اثیوبیا یعملون يف ب

 

عیة الصعبة ج ا القانونیة و ل ايم  ورد وصف  سانیة يف ٕاثیوبیا يف  ري الهویة اجل يس ومغا ام  تقرريف  2015و  2014لمثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل عن  2016صدر يف 
ها ا ت الهائ اليت یوا د ا والت ٔفریق سیة لرشق  ة واحلقوق اجل ادرة الص سانیة الوارد م ري الهویة اجل يس ومغا ون املثلیون ومزدوجو املیل اجل ٓذار /  وصفهالالج يف مقال صدر يف 

 .2017مارس 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70993/75092/F1429731028/ETH70993.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ethiopia/session_19_-_april_2014/a_hrc_wg.6_19_l.12_0.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ethiopia/session_19_-_april_2014/a_hrc_wg.6_19_l.12_0.pdf
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ethiopia_-_achpr_briefing_paper_on_hrds_april_2015.pdf
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ethiopia_-_achpr_briefing_paper_on_hrds_april_2015.pdf
http://www.uhai-eashri.org/ENG/resources
http://www.uhai-eashri.org/ENG/resources
https://www.vice.com/en_us/article/life-in-an-ethiopian-refugee-camp-is-even-worse-when-youre-gay
https://www.vice.com/en_us/article/life-in-an-ethiopian-refugee-camp-is-even-worse-when-youre-gay


 : یاالب ام  

 

ام  1965ام  الصادر اجلنايئ القانون   2005، بصیغته املعد 

الفة (اجلرامئ  144ملادة ا  لطبیعیة) ا

ٔي خشص1(  ( 

 ٔو الطبیعة، نظام ضد خشص ٔي مع مجلاع یقوم -ٔ 

امعة یقوم من لك -ب وان، مب  ٔو ح

امعة یقوم ٔن خشص ٔي سمح -ج  الطبیعة؛ نظام ضد معها ٔو معه مب

ایة، راكب مذنبا كون  ط.اما 41 ملدة لسجن عرضة وكون ج

سیة العالقة ٔو امجلاع قسم وشمل) 2( ٔفعال :الطبیعة نظام ضد اجل   :التالیة ا

اكك -ٔ  ة الل من الشخص مع اجلسدي ح  الشخص مف ٔو الرشج ف

ال -ب ة ٔو فرج يف يشء ٔو عضو ٔي ٕاد اكة لغرض لشخص رشج ف س، حم  و اجل

يل ٓخر فعل ٔي اراكب -ج س م  "خشص مع اجل

 

ٔن  ٔي خشص  سمح  ٔو  ٔي خشص ضد نظام الطبیعة ...  ٔن " لك خشص ميارس امجلاع مع  یا  ام مس ینص القانون اجلنايئ يف  ایة معروفة  ركب ج ٔو معها ضد نظام الطبیعة"  ميارس امجلاع معهه 
ا ىل ق ایة،  ٔیضا ج ري طبیعیة يه  اما. حماو الراكب جرمية من اجلرامئ  ٔربعة عرش  لسجن ملدة  لهيا  ري طبیعیة "یعاقب  لهيا سبع سنوات من السجن."جرمية   ة، اليت یعاقب 

 

 

شام]   )2005املعد مبوجب قانون  ) (بصیغته2( 147املادة  ] 

ىل اراك ٔنىث  ٓخر  ٔي خشص  ٔو تغري  ٔخرى،  ٔنىث  ركب فعل الفاحشة الشدیدة مع  ٔو اخلاص،  ٔنىث، سواء يف القطاع العام  ٔي  ٔن " ىل:  ٔو حماوالت تنص  شام معها،  دم  ٔفعال  ٔي فعل من  ب 
ٔي  ل  ٔفعال من ق ٔي من هذه ا فع الراكب  لسجن ملدة مخس سنواا ایة ویعاقب  راكب ج كون مذنبا  ٔو اخلاص،  ث، سواء يف القطاع العام  ٓخر لٕال ٔو مع خشص  ث مع نفسها  ت. خشص إال

س ".3( 147القسم  يل اجل ٔي فعل م شمل   ) كام حتدد هذا القانون من الفحشاء 

 

ت (املعدل) لعام ، وافق الربملان 2014ٓب  25يف  ذ يف 2014قانون قانون العقو زي التنف ل قانون  لسجن مدى احلیاة. د ىل "املثلیة تتفامق"  ي یعاقب   وشمل املقا التالیة: 2014ٔكتور  9، ا

ل .احلیاة مدى السجن بعقوبة ذ ّزي  دیلالتع د ٔول رشن 9 يف التنف  :التالیة املواد ویضمّ  2014 ٔكتور/ا

 املشّددة) (املثلیة   .ٔ  . 144

اً  الفرد ) یعترب1(  :ةالتالی احلاالت يف املشّددة لمثلیة مرك

راكب اجلاين قام ٕاذا -ٔ   18 ال سنّ  دون قارص مع اجلرم ٕ

ة نقص لفريوس امل اجلاين اكن ٕاذا -ب رشي املنا  ال

 القانوين الويص ٔو الضحیة ٔمر ويل اجلاين اكن ٕاذا -ج

 لضحیة مقارنةً  سلطة موقع يف اجلاين اكن ٕاذا  -د

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/75289/107490/F973061365/GMB75289%20pp%201284_1316.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/75299/78264/F1686462058/GMB75299.pdf


ات ذوي من الضحیة اكن ٕاذا -ه  اخلاصة احلا

كّرر شلكٍ  اجلرم ركب اجلاين اكن ٕاذا -و  م

ّب ٕاذا -ز ل بتعاطي اجلاين س ره هبدف مادة ٔي ٔو خمّدر ٕامرٔة ٔو ر ل من ا/ٕاضعافه ٔو ا/ختد ام مبامرسة من اكن ٔيّ  متكني ٔ س نفس من خشص مع قانونیة ري سیة الق  ركب خشص ٔي .اجل
 احلیاة مدى لسجن نفسه یعّرض املشّددة املثلیة جرم

 

 :التعلیق

ر  یا (فربا ام ىل  بري  ش يف تقرر  س وو ٔن القسم 2016الحظت هیومن رای ٔلغته احملمكة ٔ "املثلیة 144)  ٔوغندي، واليت قد  ا من الباب الثالث من قانون ماكحفة املثلیة ا ذ حرف املشدد"، "یؤ
ٔغسطس  ٔوغندا يف  ستوریة يف  ة يف ممارساهتا إالداریة. 2014ا شلك مزتاید الرشیعة إالسالم ىن  یا تت ام ٔن  ٔیضا  یة ". ومن الواحض  ٔسباب ف  ىل 

 

یا ت ام ٔن  سانیة يف  12لقت ورفضت ( 'الحظت') ىل الرمغ من  يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  دم ا ٔن ٕالغاء جترمي و ش ورة الثانیةتوصیة  ست ا وري الشامل يف لعملیة  عراض ا
ریل 2014ٔكتور  ٔ یا يف  وري الشامل لغالم ورة الثالثة لالستعراض ا . ستكون ا ٔ ىل إالطالق لهذه املس ٔي ٕاشارة  و   .2019، مل تقدم ا

 

ر  ر  طلبت، 2015يف فربا يس ومغا ه اجل ائالت املثلیني واملثلیات ومزدو التو ات و متون ٕاىل جام ن ی ٔطفال ا ٔن ا ٔكد  یا، "الت ام س ال جلنة حقوق الطفل من  سانیة وثنائيي اجل ي الهویة اجل
ٔحاكم القانونیة متیزي، وٕالغاء ا ٔشاكل ا ٔي شلك من  سیة" . یتعرضون   اليت جترم املثلیة اجل

 

متیزي متاشیا مع ا ٔوصت، 2015يف مارس  رشیعات ضد ا د  ىل اع یا  ام ة  عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  لجنة املعنیة  ىل ضوء مع تعلیقها العام رمق 2( 2لزتاماهتا مبوجب املعاهدة (املادة ا ))، و
ه ا20 ٔساس التو ىل  متیزي واملالحقة والعقاب" اللناس  ٔن "تؤدي ٕاىل ا رشیعات اليت ميكن  ٔو تعدیل مجیع ال ىل ٕالغاء  و  ت ا سانیة، و "اختاذ مجیع اخلطوات الالزمة . كام ح يس والهویة اجل جل
اص املثلیني.ملاك ٔش سبة ل ل متیزي"  ع ا  حفة وم

 

متیزي ضد املرٔة، 2015يف یولیو  اهضة ا ٔحاكم القانون اجلنايئ  جلنة م ىل ٕالغاء  و الطرف  لمثلیات وتوفرب امحلایة "... حتث ا از التعسفي  ح لطبیعیة "و" تفامق املثلیة "، ٕاهناء  ة  اف ٔن" جرامئ م ش
متیزي وتوفري التدریب املناسب ملسؤويل ٕانفاذ القانون ".  الفعا هلم من العنف وا

 

ر / شباط  الحظتوقد  یا (فربا ام ش يف تقررها الهام عن  س وو ٔن القسم 2016هیومن رای  (144A  ا من القسم الثالث من ا حرف ذ حرف ٔ يس املشدد" قد  ٔوغندا ملاكحفة قا"الشذوذ اجل نون 
سیة ٔغسطس املثلیة اجل ٓب /  ٔوغندیة يف  ستوریة ا ي نقضته احملمكة ا یة ". ومن  2014، ا ىل حنو مزتاید الواحضٔسباب تق ىن  یا تت ام ٔن  ة يف ممارساهتا يف جمال احلمك،  ٔیضا  الرشیعة إالسالم

اص يف ب  ٔش ي سیؤدي ٕاىل مزید من الرتاجع يف حقوق ا ٔمر ا س یتعرضونا هتدید و اه وا ه لالش ستقرار السیايس.ف دم  اخ من   هتداف يف م

  

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/gambia/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.3.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/gambia/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.3.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GMB/2-3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GMB/2-3&Lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/059/98/PDF/G1505998.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/059/98/PDF/G1505998.pdf?OpenElement
http://www.acdhrs.org/wp-content/uploads/2015/07/CEDAW-Concluding-Observations-July-2015-1.pdf
http://www.acdhrs.org/wp-content/uploads/2015/07/CEDAW-Concluding-Observations-July-2015-1.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/gambia0915_4up_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/gambia0915_4up_0.pdf
http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2013/2014/Anti-Homosexuality-Act-2014.pdf
http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2013/2014/Anti-Homosexuality-Act-2014.pdf
https://globalvoices.org/2016/01/10/signs-of-islamic-law-taking-root-in-the-gambia/
https://globalvoices.org/2016/01/10/signs-of-islamic-law-taking-root-in-the-gambia/
http://www.washingtonblade.com/2017/01/05/lgbt-community-accused-plotting-coup-gambian-president/
http://www.washingtonblade.com/2017/01/05/lgbt-community-accused-plotting-coup-gambian-president/
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 .2003) وتعدیالته لعام 29(القانون  1960، القانون اجلنايئ

ىل امجلاع.99القسم  لیل   . وا

ٔي خشص عن جرمية  ىل حمامكة  ري الطبیعیة تعترب"لكام، بناء  ٔو املواقعة  ري طبیعیة، وهتك العرض  ٔو هتك العرض بطریقة  لهيا هذا القانون، مفن الرضوري ٕاثبات املواقعة  ىل  یعاقب  ىل دلیل  اكم 

رتاق." ة من   ٔقل در

 

ري الطبیعیة104القسم  ري الطبیعیة]  . املواقعة   [املواقعة 

 ) من مارس امجلاع مع1"(

ٔي  (ٔ لسجن ملدة ال ( ٔوىل، وكون مسؤو عن إالدانة  ة ا ر ایة من ا راكب ج كون مذنبًا  ه  ٔكرث بدون موافق ٔو  اما  ىل مخسة خشص من سن ستة عرش  زید   تقل عن مخس سنوات وال 

ٔو اما .   وعرشن 

ٔو ة.  راكب ج ه مذنب  ٔكرث مبوافق ٔو  اما  ٔي خشص من ستة عرش   (ب) 

و  ٔي ح ة.(ج)  راكب ج  ان مذنبة 

وان ".2( ٔو مع ح ري طبیعیة  يس مع خشص بطریقة  ري الطبیعیة يه االتصال اجل  ) املواقعة 

 

 قانون إالجراءات اجلنائیة) من 4( 296املادة 

س عن ثالث سنوات.""  ال جيوز جتاوز مدة احل

 

 التعلیق

سمرب  ورة الثانیة لغا 2012يف د ري املساواة يف ٔفاد، يف ا د لسیاسة  ا ووضع  هناء  ٕ ىل النحو التايل: "وف یتعلق  و  وري الشامل وفد ا ستعراض ا املعام بني املثلیني  الفریق العامل يف 

س  ( سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ا م LGBTواملثلیات ومزدو التو ٔملانیا ) ویف ستطبق  ا ) ( ٔن  ٔكد الوفد  سیة، (هولندا)، و متیزي يف ما یتعلق بقضیة املثلیة اجل دم ا  ٔ د

ن وح كفل حریة ا ٔنه  متیزي واملساواة. كام  ٔساسیة لعدم ا رخس املبادئ ا ستور  ىلالمت سیاسة متیزي يف املعام بني مواطنهيا. ا ٔیضا  ستور  ن. وینص ا اص ملامرسة ذ ا ٔش  السلطة قوق ا

لشعب ". صادیة  ق عي والتمنیة  ج سك  سن القوانني اليت تعزز ال رشیعیة   ال

ٔن القسم  ىل الرمغ من  الم عن  29من القانون  104و ور فقط، اكنت هناك تقارر وسائل  ىل ا تینطبق  ل عصا . وقد  جهامت من ق ا س يف  لیات اجل حوادث العنف والردود  جسلتىل م

، ب یصف  ىل العنف ا اة ب  تقرريف  ا  Being LGBT in West Africaتقرر یصفعن ح س يف  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اة املثلیني واملثلیات ومزدو التو  عن ح

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gh/gh010en.pdf
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Ghana/GH_Criminal_Procedure_Code.pdf
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Ghana/GH_Criminal_Procedure_Code.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC226_English.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC226_English.pdf
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Homophobic-residents-flood-town-with-posters-of-alleged-lesbians-349426
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Homophobic-residents-flood-town-with-posters-of-alleged-lesbians-349426
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GHA/INT_CCPR_ICO_GHA_21415_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GHA/INT_CCPR_ICO_GHA_21415_E.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf


ام  یعود ٔوائل  رة ٕاىل سكوتالندا 2014ٕاىل  ز س الوزراء الغاين  ام رئ ٔرجتاعیة بعد ق رد معلومات عن اخلوف من الترصفات ا عي.كام  ٔذار  العداء إالج ث  2016يف  بضغوط من الناشطني يف  قوبلح

ال.  هذا ا

ٔغسطس  ٓب /  ٔعربت 2016ويف  ة،  ن  املالحظات اخلتام سان (الفقر يس 44و  43لجنة حقوق إال ني ٕاىل املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل متیزي والتخویف واملضایقة" املو ) عن قلقها ٕازاء "ا

ح القان ق ٔوىص ب سانیة، و ري الهویة اجل لمتیزي.ومغا لتصدي   ون وبذل اجلهود 

 

 : االب  غی

 

ت قانون   1998م لعا العقو

لطبیعة)  :325ة املاد ة  اف ٔفعال م )  

مت" ة س س نفس من خشص مع الطبیعة ضد لحشمة املنايف الفعل ٔو فعل ركب خشص ٔي معاق س اجل  ٕاىل ٔلف 100 بني قدرها ح یرتاو وغرامة سنوات ثالث ٕاىل ٔشهر ستة بني ترتاوح ملدة حل
ٔقىص احلد تطبیق یمت ٔن جيب العمر، من سنة 21 سن دون قارص مع الفعل اركب ٕاذا .غیين فرنك ملیون س  ا حل دام العنف یعاقب املذنب  ٔو حماو الفعل مع است ملدة ترتاوح لعقوبة. ٕاذا مت الفعل 

 سنوات." 10و  5بني 

 

 :التعلیق

س اكن  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ملثلیني واملثلیات ومزدو التو لمنظامت الناشئة املعنیة  دائیاً ٕان اجلو العام  ولیة  تقرر. وشري رشراً و ظمة العفو ا ا:  2015/2016م ىل غی
ض سیة املفرتضة. مت الق وهلم اجل ب م س اص  ٔش ٔقل ثالثة  ىل ا لني يف  "اعتقل  ٔشهر". 22ىل ر لسجن ملدة ثالثة  لهيم  ري. يف مایو، حمك  و سان يف  ریل ن  ا

 

وري الثاينيف  سانیة مبا يف ذ 5201يف اكنون الثاين ستعراض ا يس والهویة اجل ه اجل ىل التو متیزيیة بناء  تني ٕالزا القوانیني ا ٔرج ا توصیتني من ٕایطالیا وا التجرمي. مل یعلق ، "الحظت" غی
ىل هذا املوضوع. و  دوب ا  م

 

  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/498046/CIG_Ghana_SOGI.pdf
http://www.kaleidoscot.com/holyroods-intervention-regarding-lgbti-rights-backfires-in-ghana-6805
http://www.kaleidoscot.com/holyroods-intervention-regarding-lgbti-rights-backfires-in-ghana-6805
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GHA/CO/1&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GHA/CO/1&Lang=En
http://www.refworld.org/docid/44a3eb9a4.html
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/guinea/report-guinea/
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/guinea/report-guinea/
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/guinea/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.3.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/guinea/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.3.pdf


 

 : االب  ی

 

 

ت  ) 2003لعام  5(التعدیل رمق  قانون العقو

لطبیعة)   :162املادة  ة  اف ٔفعال م ) 

 ب: یقوم خشص ٔي

 ٔو الطبیعة، نظام ضد خشص ٔي مع امجلاع ٔو سیة القة -ٔ 

وان مع مجلاع یقوم -ب  ح

ایة راكب مذنبا كون ٔ) فاجلاين مبوجب جرمية وجود ا يف ٔنه اما، رشط عرش ٔربعة ملدة لسجن ویعاقب ج  اما ٕاذا: 21 ملدة لسجن یعاقب الفقرة (

ت قد اجلرمية اكنت -ط ي الشخص موافقة دون من ارك ت قد اجلرمية اكنت ٔو ٕاذا ، امجلاع لیه وقع ا هتدید طریق عن ٔو لقوة موافقة ىل احلصول مت ولكن الشخص ذ مبوافقة ارك  الرتهیب ٔو ا
ٔذى من اخلوف عن بعة املوافقة كون ٔن ٔو شابه، ٔو ما  .الفعل لطبیعة اجلاين زییف طریق عن ٔو اجلسدي، ا

 

ٔفعال ضد الطبیعة)  : 163املادة   (حماو ممارسة 

ا یعترب 162املادة  يف لهيا املنصوص اجلرامئ من ٔي اراكب يف رشع خشص ٔي لسجن جلنایة مرك  سنوات. سبع ملدة ویعاقب 

 

لواط)  :165املادة   (قوانیني ا

ور من خشص ٔي ن، ا وا سواء ا ن يف ارك ٔما ٓخر مع حلشمة خمل فعل ٔي ، اخلاصة ٔو العامة ا ر، خشص  دة اول ٔو ذ ر ٓخر خشص مسا اف فعل ٔي الراكب ذ  من ٔو ، معه لحشمة م
اع حياول سهیل ملال خشص ٕالق یل هذا من فعل ٔي اراكب ٔو  ل من الق ر ٔي ق ور، من ٓخر خشص مع ٔو الشخص ذ مع ذ ن العامة يف سواء ا ٔما ایة راكب مذنبا كون اخلاصة، ٔو ا  ج

 سنوات. مخس ملدة لسجن ویعاقب

 

ایة  لواط ممنوع يف ج ریني".ا الل الرشج بني خشصني ذ ري قانونیة ٕارادیة من  سیة  القة  ٔنه " ىل   قانونیة. ویمت تعریفه 

 

ٔد قانون   1939قانون إالجراءات اجلنائیة وا

لواط)   )5( 185القسم   (ا

لواط یعترب مذنب جبنایة جتزي إالعتقال دون  ٔو جبنایة حماو ا لواط  "."لك خشص مهتم مبامرسة ا ت ذ ف ٕان ث رة توق  مذ

 

 التعلیق

ام  24يف  سان  دت، 2015ن ري و سیق املنظامت  و (يف شلك جملس ت ٔن ا ا  ی هتكت املادة  احملمكة العلیا يف  ة والنائب العام) قد ا كون امجلعیات) من  36احلكوم ا(حریة  ی ام   دستور 
ة، وجلنة املثلیني واملثلیات ا2010( ري احلكوم سجیل املنظامت  اط معلیة  سان () ، عن طریق ٕاح ٔسايس من "لك NGLHRCلوطنیة حلقوق إال ٔن الناس املثلیني مه جزء  دت احملمكة  ). و

اص" الواردة يف املادة  ٔش  .36ا

http://www.kenyalaw.org/Downloads/GreyBook/8.%20The%20Penal%20Code.pdf
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/gitari-v-non-governmental-organisations-co-ordination-board/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/gitari-v-non-governmental-organisations-co-ordination-board/
https://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf
https://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf


 

غو من إالئتالف الك ٔشاروكام  ش ام جوان  ٔواخر  لمثللني واملثلیات يف  ة  2015ين  ٔفریق ول الرشق  دة من ا ايئ يف املنطقة وتعترب وا ىل موقع است ا حتافظ  ی زال  ىل الرمغ من العوائق،  ال  "
سانیة وثنائيي اجل اليت متت حركة مزدهرة يف جمال  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔنظر ٕاىل املثلیني واملثلیات ومزدو التو ل املثال  ىل س ىل عكس دول اجلوار، هناك حراك قوي."   " تقررس. 

Research on the Lived Experiences of LBQ Women in Kenyام  "2016. 

 

ام  ر اكنون الثاين  ا يف ینا ی ورة الثانیة  وري الشامل ل ستطالع ا نیا يف  ٔول ظهور لك ٔن  ر  ر  دم جترمي "... 2015ومن اجلد شیيل وبولندا وفقا لتقرر الفریق العامل  ٔوصت  ث  ، ح
منارك وشیيل ٕاىل ٔشار لك من ا س"، و كون العالقات الرضائیة بني البالغني من نفس اجل هيا الربازیل حریة  متیزي، واملشار ٕا دم ا ني املشار فرسا والسوید و رشیعات ماكحفة الكراهیة، يف   سن 

اص املثلیني".  ٔش تلف احملافل [...] و وردتامجلعیات والتعبري "وحقوق ا ة  عیة احلر ج ستور اجلدید. وضعت القضا  الل فرتة طوی من احلوار الوطين حول ا اء  ٔن "ذ  و  ال س ا
دام القانون اجلنايئ يف هذه احلاالت.   است

 

ةمن  22و  21يف الفقرات و  ٓذار / مارس  مالحظاهتا اخلتام ا يف  ی ٔن  يس ومغا2016ش ة ٕاىل املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  لجنة املعنیة  شري ا ري ، 
ریل،  ٔ سان /  ة، والومص. ويف ن متیزي، والص دم التجرمي، وا سانیة، و لطعن يف ا رفعتالهویة اجل لشواذ واملثلیات دعوى  سان  لجنة الوطنیة حلقوق إال سیة من ا ىل العالقات اجل ي یعاقب  لقانون ا

لموظفني. ويف حزران / یونیه  یة  ٔم ٔحاكم  س، مع وضع  هتاب  قضت، 2016نفس اجل رشیة وا ة ال بارات القرسیة لفريوس نقص املنا خ ة القرسیة و ٔن الفحوص الرشج اسا ب احملمكة العلیا يف موم
ٔحاكم دستوریة.  س، يه  يس من نفس اجل هم اجل ه يف سلو ش ن  ال ا لر يئ (ب)  د الو ه  ووفقاالك اه يف التو الش سمح  لجنة الوطنیة حلقوق املثلیني واملثلیات، حيدد احلمك "سابقة مدمرة" 

ٔساسیة". رامهتم وحقوقهم ا ٔنه "جتریدمه من  ىل  يس لشخص ما   اجل

 

  

http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
https://issuu.com/galckkenya/docs/research_on_the_lived_experiences_o
https://issuu.com/galckkenya/docs/research_on_the_lived_experiences_o
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kenya/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.7.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kenya/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.7.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fKEN%2fCO%2f2-5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fKEN%2fCO%2f2-5&Lang=en
http://www.reuters.com/article/us-kenya-gay-idUSKCN0XC1W9?feedType=RSS&feedName=lifestyleMolt
http://www.reuters.com/article/us-kenya-gay-idUSKCN0XC1W9?feedType=RSS&feedName=lifestyleMolt
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/123715/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/123715/
https://www.hrw.org/news/2016/06/16/kenya-court-upholds-forced-anal-exams
https://www.hrw.org/news/2016/06/16/kenya-court-upholds-forced-anal-exams


 لیبريالب 

 

 

ت قانون لیبريیة القوانني مدونة ،  26الباب الرابع، ا ، العقو ة،املوافق ا لواط)(   .1978 ام يف ورش 1976 ام يف لیه املنق  ا

لواط] .74-14القسم  79 لواط الطوعي. [ا  ا

ورة يف القسم  ري املذ يس املنحرف يف ظل ظروف  ي ینخرط يف امجلاع اجل ٔوىل" 14.73ٔو  14.72"الشخص ا ة ا ر ة من ا  اركب ج

 

ة ضد الشخص79-14القسم  سیة املرك ٔقسام اجلرامئ اجل  . التعاریف املتعلقة ب

رتاق، ولكن  ري مطلوبيف هذا الفصل الفرعي: "امجلاع" حيدث عند   "القذف يف 

 

يس" ة القانونیة، ویتكون  املنحرف" "االتصال اجل دم الزواج من الناح الل  ة من  ل وزو ر شون معا  ٔو یع ة  سوا زوج وزو ن ل رش ا يس بني ال ب یعين االتصال اجل من االتصال بني القض
ٔو الفم والفرج.والرشج و  ب،   الفم والقض

ٔو ٕاشباعها ". سیة  رة الرغبة اجل ٔخرى من خشص لغرض ٕا ٔو امحلمية ا سیة  ٔجزاء اجل ٔي ملس ل يس" یعين   "االتصال اجل

 

ة.7-50القسم  لسجن جلن  . احلمك 

ىل النحو التايل: لسجن  ة  راكب ج ن  ٔد ي  ىل الشخص ا  "جيوز احلمك 

ر  ة من ا دة؛جلن زید عن سنة وا ٔوىل، ٕاىل مدة حمددة من السجن اليت حتددها احملمكة ملدة ال   ة ا

زید عن ثالثني یوما ". ة الثانیة، فٕان مدة السجن احملددة حتددها احملمكة ملدة ال  ر ة ا ر سبة  ل  ٔما 

 التعلیق

ام  ذ  ساين يف لیبري م يس واجل د يف  2011وقد مت وصف القوى اليت حتفز مقاومة التنوع اجل رة شلك ج سمرب  معلوماتمذ ٔلول / د دة) اكنون ا لیة يف اململكة املت ا ويف ( 2015من وزارة ا
 .2014) رودنبوغ

 

لت ثالثة م 12تلقت لیبري  وري الشامل الثاينهنا، ف یتعلق ب سو يف توصیة، ق ٔن مدغشقر، ويه د2015يف مایو  استعراضها ا م  متیزي. ومن املثري الله دم ا ٔن التجرمي و ش و عضو ، 
ذ رشوط خطهتا ال دة نداء لتنف ت الوالیات املت متیزي"، كام و دانة ا ٕ دة (، قدمت التوصیة " ٔملم املت ٔلفریقي) ا اد ا لت ٕایطالیا دعوة لیرب ٕاىل ٔخرى يف االت سان، وقد ق وطنیة اجلدیدة حلقوق إال

اص املثلیني ٔش متیزي وٕاساءة املعام ضد ا ٔشاكل ا سانیة"."ماكحفة مجیع  ري الهویة اجل يس ومغا سیا ومزدو املیل اجل   واملتحولني 

 

متیزي ضد املرٔة  ىل ا لقضاء  لجنة املعنیة  رشن الثاين / نومفرب 43ادي (يف الفقرة  ري نداءودعت ا رية يف  ٔ ة ا لجنة (...) 2015) يف مالحظاهتا اخلتام : "تدعو ا رتفت حبیاة املثلیات يف لیرب ، ا
حتادات الفعلیة ". لمرٔة يف  صادیة  ق رشیعیة الالزمة لضامن امحلایة احلقوق  د التدابري ال و الطرف ٕاىل اع  ٔیضا ا

 

http://www.icla.up.ac.za/images/un/use-of-force/africa/Liberia/Penal%20Code%20Liberia%201978.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/485922/CIG_Liberia_Sexual_Orientation_and_Gender_Identity_v1_0.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/liberia/session_22_-_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.2.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/liberia/session_22_-_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.2.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLBR%2fCO%2f7-8&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLBR%2fCO%2f7-8&Lang=en


ال  :الب  ی

 

 

ت لقانون وفقاً  ّٔول رشن  2يف الصادر  70لقانون وفقاً  املعّدل  1953لعام العقو  ،  1973ٔكتور/ا

ام   ٔضاف قانون  ٔحاكم القانون اجلنايئ"، و ىل الز وتعدیل بعض  ع عقوبة احلد  لرتايضىل التوايل جتر  408و  407فقرة رابعة ٕاىل املادتني  1976"ف یتعلق بتوق يس املثيل   ٔىت وقد. م السلوك اجل
 لیضیف 1973 العام تعدیل

 ):4(407املادة 

يس مجلاع فرد قام ٕاذا عاقب الزواج، ٕاطار ارج مبوافقهتم ٓخر خشص مع اجل لسجن ذ يف الضالعني االثنني ف ٔكرث. ىل سنوات مخس ملدة الفعل   ا

 

 )4( 408  املادة

لسجن. ٔن یعاقب مع رشكه  رضاه جيب  ٔخر   ٔي خشص یعتك عرض خشص 

 

فعال الفاحضة)  421املادة  ٔ  (ا

هيًا. ىل سنة وبغرامة ال جتاوز مخسني ج زید  س مدة ال  حل لجمهور یعاقب  ٔو معروض  وح  ام مف  لك من اركب فعًال فاحضًا يف حمل 

لبیعوتطبق  ا  ٔو طر ىل امجلهور  ٔو بعرضها  ٔخرى فاحضة  ٔشیاء  ٔو  ٔو صور  حلیاء بتوزیع رسائل  ل  ٔ ىل من  ًا فاحضا ٬العقوبة ذاهتا   وال یعد ش

 

 

 التعلیق

سانیة يف   ٔو الهویة اجل يس  ه اجل لتو علقة  ٔي توصیة م ٔوىل والثانیةمل یمت طرح  ورتني ا ولی ARC. ومع ذ فٕان ا ام طلب م  قدىم IGLHRCة و رابطة ا ظمة  وقدمت، 2010شرتك يف  م
ٔن  سانیة. ٕاال  يس والهویة اجل ه اجل ات خبصوص التو ولیة اقرتا ام   ILGAو  IGLHRCو  ARCالعفو ا ات  ٔقرتا يس والهویة  2010تقدموا ب ه اجل ولیة قضا التو ظمة العفو ا رت م كام ذ

سانیة.  ادتاجل ام  ٔ ظمة العفو طرح املوضوع  ظمة قزح بتقدمي . ك2014م ار املثلیني واملثلیات ومزدو  تقررام قامت م یف یمت ٕاج ث مت رشح  ا ح سانیة يف لی يس والهویة اجل ه اجل عن وضع التو
متیزي.ا دم وجود حامیة ضد ا باء وٕاخفاء هوهتم و ىل إالخ ني  لیب س ا سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل  لتو

 

  

http://aladel.gov.ly/home/?p=1352
http://aladel.gov.ly/home/?p=1352
https://www.upr-info.org/en/review/Libya
https://www.upr-info.org/en/review/Libya
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_9_-_november_2010/arciarcinternational.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_9_-_november_2010/arciarcinternational.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_9_-_november_2010/aiamnestyinternational.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_9_-_november_2010/aiamnestyinternational.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_22_-_mai_2015/ai_upr22_lby_e_main.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_22_-_mai_2015/ai_upr22_lby_e_main.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_22_-_mai_2015/quzah_upr22_lby_e_main.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_22_-_mai_2015/quzah_upr22_lby_e_main.pdf


 

 : مالويالب  

 

 

ت قانون   ماالوي قوانني من  7:10الفصل العقو

 

الفة (اجلرامئ   153املادة   لطبیعیة) ا

 :ب یقوم خشص لك

 ٔو الطبیعة، نظام ضد خشص ٔي مع سیة القة -ٔ 

وان، مع سیة القة -ب  ٔو ح

ر لشخص سمح  -ج  .الطبیعة نظام ضد معها ٔو معه سیة بعالقة یقوم ٔن ذ

ا كون  " .البدين العقاب بدون ٔو مع اما، عرش ٔربعة ملدة لسجن ویعاقب جلنایة مرك

 

 لطبیعة) خمالفة جرامئ اراكب يف (الرشوع    154 املادة

ا عتباره السابقة املادة يف لهيا املنصوص اجلرامئ من ٔي اراكب يف رشع من لك یعاقب  لسجن ویعاقب جلنایة مرك

 ." البدين العقاب دون من ٔو مع سنوات، سبع ملدة

 

ور بني الالئقة ري املامرسات" 156 املادة  "ا

ور من خشص ٔي ن، ا وا سواء ا ن يف ارك ٔما ر، ٓخر خشص مع حلشمة خمل فعل ٔي ، اخلاصة ٔو العامة ا اول ذ دة ٔو  ر ٓخر خشص مسا اف فعل ٔي الراكب ذ  من ٔو ، معه لحشمة م
اع حياول یل هذا من ٔي فعل اراكب سهیل ٔو ملال خشص ٕالق ل من الق ر ٔي ق ور، من ٓخر خشص مع ٔو الشخص ذ مع ذ ن يف سواء ا ٔما ایة راكب كون مذنبا اخلاصة، ٔو العامة ا  ج

 .البدين العقاب بدون ٔو مع سواء ”.سنوات مخس ملدة لسجن ویعاقب

 

سمرب يف الربملان، ٔقر ٔول اكنون/د ت قانون تعدیل قانون مرشوع ، 2010 ا ر ٔواخر ويف .مالوي يف العقو  اكنون/ ینا

س صدق ، 2011 الثاين جو الرئ راك وا ب لتايل القانون، مرشوع ىل مو  .137القانون يف صدوره استمكل و

 

 " ٔ  137 املادة

ث، بني الالئق ري املامرسات ٔن  ن يف سواء ٔنيث ٔي اراكب ا يف ٔو "إال ٔما اف فعل ٔي" ٔو اخلاصة، العامة ا ة كون ٔخرى ٔنىث مع لحشمة م  مخس ملدة السجن لعقوبة وعرضة جلرمية مرك
  .سنوات

 

 التعلیق

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Malawi_Penal_Code.pdf


ال القسم  ىل نطاق واسع،  لقت، ٔ 137يف السنة التالیة ٕالد رت  لطبیعیة. لكن، وكام ذ الفة  عتقاالت يف ٕاطار اجلرامئ ا سمرب اكنون  ٔلقياحلكومة  لواط") يف د لني (حتت بند "ا ىل ر ض  الق
ام  ٔ 2015ول  ٔدى بدوره ٕاىل ، ا ي  ادةمر ا ىل وقفه. ٕا ید  ٔ  الت

 

سانیةحصلت القضا  يس والهویة اجل ه اجل لتو ل املثال، دع املتعلقة  ىل س سرتاتیجیة الوطنیةت ىل مزید من الوضوح يف مالوي ( لغاء جترمي املثلیة  اخلطة  ٕ رشیة وإالیدز  ة ال لفريوس نقص املنا
2015-2020.( 

ع  ا ومزید من االتصاالت ملالوي مع تعزز ا ار ما مزتایدا من  ، اه ل الب ر  لتنظميوة من دا ولیة، يف ینا ٔمم 2016رشیعاهتا مبا یتفق مع الزتاماهتا القانونیة ا دة من رد فعل عنیف.ذرت ا   املت

 

سانیةاملتعلقة  18من التوصیات ال يس والهویة اجل ه اجل ه  لتو وري الشاماليت تلثهتا مالوي تلقى ف ورة الثانیةستعراض ا ىل "اختاذ تدابري فعا 2015مایو  ل ا ٔوال املوافقة  و ٕاثنان:  لت ا ، ق
دمات الصحیة (هندوراس). ل منسا)، و الثانیة " الوصول الفعال " اص املثلیني من العنف ومالحقة اجلناة (ا ٔش  محلایة" ا

 

ام  ٔعربت ويل قلق يف  ىل العهد ا رشف  سان اليت  دیثا مل تتضمن  2014جلنة حقوق إال سان املشلكة  سانیةٔن جلنة حقوق إال ٔو الهویة اجل يس  ه اجل هتا. وقالت ان مالوي  التو يف ٕاطار وال
شمل "جي متیزي ل رشیعات ا سانیةب مراجعة" ال ٔو الهویة اجل يس  ه اجل هيا، وضامن املوظفني  التو ه ضد الناس املثلیني ومالحقة مرك لیة لرصد العنف املو ذ  سیة املثلیة، تنف دم جترمي العالقات اجل  ،

ري  ٔ ىل العنف وجيب رفع ٕاجيابیا الوعي العام، و ضامن  ني ال حترض  اص املثلیني.العموم ٔش  ا "الوصول الفعال" ٕاىل اخلدمات الصحیة ل

 

ام  رشن الثاين  ت، 2015يف نومفرب  متیزي رح ىل ا لقضاء  لجنة املعنیة  ام  ا لقلق ٕازاء التعدیالت  شعر  متیزي، ولكهنا اكنت  ي حيظر ا سني ا د قانون املساواة بني اجل ع لقانون  2011ضد املرٔة 
ساء البالغ سیة بني ال دم جترمي العالقات اجل ٔن مالوي "تصور  ٔوىص  ساء"، و سیة املثلیة بني ال ٔن "جترم العالقات اجل ىل  ت   ات". العقو

 

ر / اكنون الثاين  دة من 2016يف ینا ٔمم املت ذرت ا دة "هذه القضیة رد الفعل،  ٔمم املت لفشل يف مقاضاة سیايس خلطاب الكراهیة الصارخ، قالت ا رسل رسا  املزتاید يف البالد .. وف یتعلق 
سامح معها السلطات  ٔن ت س رشعیة وسوف  ليي اجل ل م ىل ق ٓخرن  ىل جممتع املثلیني واملثلیات يف مالوي ". ويف وقت كتابة هذا  -خطرة حترض ا هتدیدات العنیفة والهجامت  شجع يف الواقع ا مما 

ددستوریة.  االتقرر، اكنت هذه القضیة مصدقة  ة من التطورات يف مالوي يف هذا العام املنرصم.املنظامت مب وتف نو ة م  جمو

  

http://www.iglhrc.org/sites/default/files/488-1.pdf
http://www.iglhrc.org/sites/default/files/488-1.pdf
http://www.hrw.org/news/2015/12/21/malawi-moratorium-anti-gay-arrests-reaffirmed
http://www.hrw.org/news/2015/12/21/malawi-moratorium-anti-gay-arrests-reaffirmed
https://76crimes.com/2016/02/11/malawi-judge-seeks-renewed-gay-arrests-gay-man-attacked/
https://76crimes.com/2016/02/11/malawi-judge-seeks-renewed-gay-arrests-gay-man-attacked/
http://library.health.go.ug/publications/service-delivery-diseases-control-prevention-communicable-diseases/hivaids/national-h-1
http://library.health.go.ug/publications/service-delivery-diseases-control-prevention-communicable-diseases/hivaids/national-h-1
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/malawi/session_22_-_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.3.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMWI%2fCO%2f1%2fAdd.1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMWI%2fCO%2f7&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMWI%2fCO%2f7&Lang=en
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53071#.WPtpzRT2dSU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53071#.WPtpzRT2dSU
https://76crimes.com/2017/01/16/malawi-court-to-decide-is-it-hate-speech-to-say-kill-the-gays/
https://76crimes.com/2017/01/16/malawi-court-to-decide-is-it-hate-speech-to-say-kill-the-gays/
https://76crimes.com/tag/malawi/
https://76crimes.com/tag/malawi/


 :  موریتانیاالب

 

ت قانون   1984 لسنة العقو

لطبیعة)    308 املادة تنص ٔفعال خمالفة  ) 

ل ٔي ه نفس من خشص مع لطبیعة خمالف ٔو لحیاء ادش فعل ركب مسمل لغ ر س سیوا ٔ اكنت ٕاذا . ٔما ام ماكن يف رجام املوت عقوبة اجل علقة املس مت مرٔتني، م هتم س  النحو ىل معاق
س وغرامة من  الفقرة ، 306 املادة لیه يف املنصوص ني  ٔشهر ٕاىل سن ٔوىل (من ثالث  ة موریتانیة). 60000ٕاىل  5000ا  ٔوق

 

 التعلیق

وریني الشاملني (نومفرب  ستعراضني ا ورة الثانیة (نومفرب 2010يف   وري الشامل ا ستعراض ا ، يف لك 2015) و  ٔمه من ذ سیة املثلیة. ا ىل ٕازا جترمي العالقات اجل )، مت حث موریتانیا 
ام  وبة يف  يل ويف توصیات مك ٔهنا 2015من احلوار التفا يس املثيل. يف وقت كتابة هذا التقرر (مارس  تلقت،  دام و السلوك اجل رتباط بني عقوبة إال )،مل تعط 2016العدید من الطلبات ٕاىل فك 

و ردها  ، ا ل الب سان دا ب املفوض السايم حلقوق إال ٔشارت ٕاىل الرغبة يف العمل مع مك تلف التوصیات اليت وردت، ولكن  ٔكدالرمسي  ٔن احلكوم و ة تعاونت مع مجیع الرشاكء يف تطور الوفد 
عي ". ج سك  ة اسرتاتیجیة وطنیة لتعزز ال انب والتعصب ويف صیا ٔ متیزي العنرصي وراهیة ا  خطة معل ملاكحفة ا

  

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Code-1983-penal.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/malawi/session_22_-_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.3.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/malawi/session_22_-_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.3.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mauritania/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_6.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mauritania/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_6.pdf


 : شیوسالب  مور

 

 

  1838لعام اجلنايئ القانون

هبميیة  لواط املتعلقة 250 املادة   وا

لواط جرمية راكب مذنبا خشص ٔي ) یعاقب1"( ت مع الشاذة العالقات ٔو ا ٔشغال مع لسجن احلیوا اوز ملدة الشاقة ا  ".سنوات 5 ال تت

 

 التعلیق

ام  لت احلكومة 2007يف  ٔد سیة،  لواط (انظر القسم مرشوع قانون اجلرامئ اجل ذف جرمية ا ٔهنا  ساوي لسن الرشد 24، اليت من ش ٔدىن م د  ٔقسام  16) وتعیني  سیة (ا ٔفعال   ).14-11اما ل

، مل ميرر مرشوع القان لنتون يف الربملان ومع ذ ٔ ام  و يس". تعدیلقرارها  2013احلكومة يف  ٔفعال خمتلفة من الشذوذ اجل ٔفضل لتجرمي  ٔحاكم  ل جعل  ٔ ، "من   القانون اجلنايئ بدال من ذ

ام  وریة الشام  لمراجعة ا ورة الثانیة  لواط، ولكن 2013يف ا رلندا واسرتالیا وكندا) ٕاللغاء جترمي ا شیوس ثالث توصیات (ا ٔن  وردت، تلقت دو مور ش ة ٕاىل ٕاجراء مزید من املشاورات  حلا
. ٔ  هذه املس

ام  لموظفني العامني" 2015يف قسم "السلوك الشخيص واملهين" من قانون  الق  ٔ ٔعقاب  رسد، یمت "قانون ا يس. يف  ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  دم ا شیوس  شكوىبند  اكفؤ الفرص ملور ٕاىل جلنة 
ام  ام 2012يف  م يف  لتربع  سبة  ل ال  س مع الر ن ميارسون اجل ال ا ىل الر  .2013، مت رفع احلظر املفروض 

  

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mu/mu008en.pdf
https://mauritiusassembly.govmu.org/English/Documents/bill0607.pdf
https://mauritiusassembly.govmu.org/English/Documents/bill0607.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MUSession17.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MUSession17.aspx
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mauritius/session_17_-_october_2013/a_hrc_25_8_mauritius_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mauritius/session_17_-_october_2013/a_hrc_25_8_mauritius_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mauritius/session_17_-_october_2013/a_hrc_wg.6_17_l.6_mauritius.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mauritius/session_17_-_october_2013/a_hrc_wg.6_17_l.6_mauritius.pdf
http://amb.intnet.mu/English/Downloads/Documents/Code%20of%20Ethics%20for%20Public%20Officers.pdf
http://amb.intnet.mu/English/Downloads/Documents/Code%20of%20Ethics%20for%20Public%20Officers.pdf
https://theenlighteneddarkmage.files.wordpress.com/2012/11/lgbt-hiv-aids-blood-donation-in-mauritius-a-compilation-of-data-and-information-fokeerbux-n.pdf
https://theenlighteneddarkmage.files.wordpress.com/2012/11/lgbt-hiv-aids-blood-donation-in-mauritius-a-compilation-of-data-and-information-fokeerbux-n.pdf


 :  املغربالب

 

ت قانون    1962الثاين رشن/نومفرب  26يف الصادر العقو

لطبیعة)  489  املادة  (سلوك خمالف 

س نفس من خشص مع لطبیعة خمالفة ٔو بذیئة ٔعامل ركب خشص لك " یعاقب   مل ما مغريب، درمه ٔلف 1.000 ٕاىل 120 بني ترتاوح وبغرامة وثالث سنوات ٔشهرستة  بني ترتاوح ملدة بلسجن اجل
االت ظروف القضیة وقائع تضم  ".العقوبة شدد و

 

سانیة)  483املادة  يس والهویة اجل ه اجل ٔداب العامة اليت حتد من التعبري عن التو  (قوانیني ا

ن  ٔما لحشمة يف ا ايف  ركب فعل م ني وغرامة من " یعاقب لك من  لسجن من شهر وحىت سن ٔو فعل فاحش   درمه." 500وحىت  200العامة سواء اكن عري 

 

 التعلیق

وري الشامل  ستعراض ا لسات  سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل ارشة ٕاىل التو دم وجود ٕاشارات م ورة الثانیةىل الرمغ من  ام  ا ٔكتور  دة توصیة ب 2015لمغرب يف  ت املت ، قدمت الوال
متع املدين اليت ت ظامت ا ص مجلیع م ىل طلبات الرتخ ٔقلیات"."املوافقة فورا   ليب املتطلبات القانونیة، مبا يف ذ ت املنظامت تدافع عن ا

 

ة  عیة والثقاف ج صادیة و ق ٔكتور  تتوصیاكام قدمت جلنة احلقوق  ىل املغرب يف  ة  سانیة يف املالحظات اخلتام يس والهویة اجل ه اجل  2015حمددة حول التو

ا14يف الفقرة  عیة والر ج ىل فرص العمل واخلدمات  حلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، وال س احلصول  س  لیو اجل  یة الصحیة والتعلمي.. "(د) ضامن [...] متتع م

اص ". ظهرت تقوتعرب ا ٔش ي یتعرض  هؤالء ا سانیة وعن الومص والعنف ا يس ووالهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  ل لجنة عن قلقها ٕازاء ا عتقاالت والرتهیب من ق دیدة عن  ارر 
ط ، مارس  رية، يف الر ٔ  .2016الرشطة يف الفرتة ا

 

ره  عتقاالت و دیدة عن  دث وقد ظهرت تقارر  رية مع  ٔ لجزعیب الرشطة يف الفرتة ا ري  ٓذار / مارس  م ط،  اص جسل يف الر ٔغسطس 2016شلك  ٓب /  لجنة املعنیة 2016. ويف  ، قالت ا
سان يف  ةحبقوق إال لجنة عن قلقها ٕازاء جترمي  مالحظاهتا اخلتام سیاملثلیة " وتعرب ا ساورها  ةاجل ٔساس. كام  ىل هذا ا عتقاالت اليت تمت  لسجن ملدة تصل ٕاىل ثالث سنوات و لیه  ي یعاقب  ا

سانیة (املواد  ٔو هوهتم اجل سیة  وهلم اجل ٔساس م ىل  اص  ٔش متیزي والعنف ضد ا ىل الكراهیة وا اءات التحریض   ) ".26و  9و  2القلق ٕازاء اد

 

 

  

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190447
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/morocco/session_13_-_may_2012/ahrc213moroccoe.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/morocco/session_13_-_may_2012/ahrc213moroccoe.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en
https://76crimes.com/2016/04/04/prison-for-victim-of-morocco-attack-not-for-attackers/
https://76crimes.com/2016/04/04/prison-for-victim-of-morocco-attack-not-for-attackers/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en


 

 : یاالب  م

 

 

زال  لواطال  بیا يف جرمية ا ٔعراف قانون وفقا م ي الهولندي، الروماين ا ل من فرضه مت ا وب مواطين ق ا ج ٔعراف .ٔفریق د قانوين تقلید يه ا ٔحاكم ىل ٔساسا س  ال ني يف السابقة، القضائیة ا
د ٓن حىت یو لواط ضد مدون قضايئ حمك ا بیا يف ا  .م

 

 التعلیق

لتطابق القانوين مع  عوات  كرارا ستوریة يف البالد (املواد  املبادئمت  متیزي، واخلصوصیة) مبا  - 13و  10و  8ا دم ا ىل الرمغ من  یتوافقالكرامة واملساواة و ، و ولیة. ومع ذ مع الزتاماهتا القانونیة ا
لت املثلیني طاليب ا ینني والسیاسني وفقًا لبعض الناشطنئن البالد قد ق ل بعض املمثلیني ا عوات املقلقة من ق ٔوغندیني يف العامني املاضیني، هناك خماوف من ا  .لجوء ا

 

وریة الشام  لسة املراجعة ا بیة يف  لنت احلكومة النام ورة الثانیةٔ ر اكنون الثاين لعام  ا د 2016يف ینا ٔرضیات  ستور. ٕالن  متیزي يف ا دم ا ٔسباب  بیا مل متدد بعد  م ىل توصیات " م يف ردودها 
اقة. تضمن قانون العمل لعام  ٔو إال يس  ه اجل ل التو ٔسباب م شمل  لغایة وال  دة  زال مق متیزي ال  يس من قانون  1992ا ه اجل متیزي، ولكن متت ٕازا التو ب لعدم ا س يس والعجز  ه اجل  التو

كونو حضیة   2007العمل  اص املثلیني مل  ٔش ٔن ا يب]  ر الوفد [النام هيم . املادة ". وذ يس املفضل  هم اجل ٔي خشص الكشف  13لتعبري عن تو ستور حتمي احلق يف اخلصوصیة. ال یطلب مك  من ا
ىل ٔو اخلاصة  ئق احلكومة الرمسي وال ميكن رفض تقدمي اخلدمات العامة  ٔشاكل يف لو ٔي شلك من ا ٔو لها ب يس املفضل   ه اجل ة الزواج بني البالغني من نفس ٔساسهام. القوانني ال ت  عن التو ح ٕا

س ".  اجل

 

ر ب ممارسهتم املی وذ ٔو اضطهدوا س كونوا حضا  سیا مل  سیة واملتحولني  ٔن "املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل يب]  يس املفضل. وحتمي املادة الوفد [النام ستور احلق يف  13ل اجل من ا
ٔو وثیقة  ٔي شلك  يس املفضل يف  كشف عن م اجل ٔن  ٔي خشص  . وال اخلصوصیة. وال یطلب من  ىل تفضی ٔو اخلاصة بناء  ىل اخلدمات العامة  ٔي خشص احلصول  ة رمسیة وال جيوز رفض  حكوم

س ". ىل الزواج بني البالغني من نفس اجل  تنص القوانني 

 

ریل  ٔ سان /  حلقوق املدنیة والسی2016ويف ن ويل اخلاص  ىل العهد ا رشف  سان اليت  لجنة املعنیة حبقوق إال ةاسیة، يف ، قدمت ا ٔن السیاسات  مالحظاهتا اخلتام ش بیا، توصیات هامة  م ٔن  ش
سیة، والتوعی االت الرئ متیزي يف ا عیة والثوالقوانني املتعلقة بعدم ا ج صادیة و ق حلقوق  لجنة املعنیة  . تويص ا ني ٕاىل وطهنم ف یتعلق ب سو ادة الالج ة، يف ة، وٕاساءة معام الرشطة، وٕا قاف

ریل  ٔ سان /  بیا يف ن م ٔن  ش ة  سیة 2016مالحظاهتا اخلتام ات اجل شمل التو متیزي ل ستوري ملناهضة ا رشیة. كام ، بتوسیع نطاق احلمك ا ة ال ا فريوس نقص املنا ر امسه)، فضال عن  (مل یذ
ٔفراد املوافقني من نفس اجل  سیة بني ا دم جترمي العالقات اجل عوة ٕاىل  متیزي، وكذ ا رشیعات شام ملاكحفة ا ة ٕاىل سن  رشن الثاين / نومفرب تدعو احلا اهضة ، حتدثت 2016س. ويف  جلنة م

يس والومص والعنف والوصول ٕاىل العدا والتجرمي. التعذیب از واملضایقات وحشیة الرشطة والعنف اجل الح  عن قضا شدیدة تتعلق 

  

http://www.lac.org.na/projects/grap/Pdf/LGBT_mono.pdf
http://www.lac.org.na/projects/grap/Pdf/LGBT_mono.pdf
http://www.superiorcourts.org.na/high/docs/CrimProcAct.pdf
http://www.superiorcourts.org.na/high/docs/CrimProcAct.pdf
http://www.superiorcourts.org.na/high/docs/CrimProcAct.pdf
http://www.gov.na/constitution
http://www.gov.na/constitution
http://www.lac.org.na/news/inthenews/pdf/sodomy.pdf
http://www.lac.org.na/news/inthenews/pdf/sodomy.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/namibia/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.1.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/namibia/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.1.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/namibia/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.1.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fNAM%2fCO%2f2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fNAM%2fCO%2f2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NAM/INT_CAT_COC_NAM_25982_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NAM/INT_CAT_COC_NAM_25982_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NAM/INT_CAT_COC_NAM_25982_E.pdf
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ريیة 77، الفصل القانون اجلنايئ درالیة النی   1990، قوانني الف

لطبیعة)  214القسم  ٔعامل خمالفة  ) 

ٔي خشص " 

ٔو1( ٔخر خبالف الطبیعة،   ) ميارس امجلاع مع خشص 

ٔو2( وان،  س مع ح  ) ميارس اجل

ر3( سمح  ٔو معها خبالف الطبیعة )   مبامرسة امجلاع معه 

لسجن ملدة   امًا." 14مذنب ویعاقب 

 

 215القسم 

لسجن ملدة سبع سنوات. ایة، ویتعرض  راكب ج ري هو مذنب  ٔ لهيا يف الفقرة السابقة ا ٔي من اجلرامئ املنصوص  ٔي خشص حياول اراكب  ىل اجلاين دون ٕاذن." " ض   ال ميكن الق

 

 217القسم 

ىل اراكب ٔ  ٓخر  ل  ٔو یدفع ر ٓخر،  ل  ٔي فعل الفاحشة الشدیدة مع ر ركب  ٔو اخلاص،  ن، سواء يف القطاع العام  ور ا ٔي خشص من ا ٔو حماوالت لرشاء اراكب " شام معه،  ي فعل من 
ٓخر، سواء يف  ل  ٔو مع ر ور الشخص مع نفسه  ٔي من ا ل  یل من ق ض ٔي فعل من هذا الق لسجن ملدة ثالث سنوات. ال ميكن الق ایة، ویتعرض  راكب ج كون مذنبا  ٔو اخلاص،  القطاع العام 

 ىل اجلاين دون ٕاذن"

 

ريیة شاملیة قد  یالحظ ت نی ال يه عقوبة إال اعمتدتٔن العدید من وال ٔعامل بني الر س. والعقوبة القصوى لهذه ا اص من نفس اجل ٔش سیة بني  شطة اجل ٔ ة، جترمي ا دام، قوانني الرشیعة إالسالم
لعقوبة مل  ٔقىص  ٔن احلد ا ني  ٔیضا العالقات ايف  ٔن معظم هذه حتظر  ث  حتادي، ح ٔو السجن. هذه القوانني ختتلف من القانون  ساء يه اجل و /  ٔعامل بني ال ول ثل هذه ا ساء. ا سیة بني ال جل

تاليت  ام  تب غاوا (2001، غوميب ()2000)، بورنو (2001هذه القوانني يه: بويش ( ا (2000) واكنو (2001)، اكدو (2000)، ج س یيب (2000) واك )، سووتو 2000) والنیجر (2000)، 
 ).2000) وزامفارا (2001)، یويب (2000(

 

 

ع) قانون الزواج املثيل  (م

ام د 17مرر القانون یوم  س یوم 2013سمرب  ي وقعه الرئ ل جملس الشیوخ وجملس النواب وا ر  7، من ق لقانون:2014ینا  . ووفقا 

س:1. (1"§ اص من نفس اجل ٔش ٔو الزواج املدين يف بني   ) عقد الزواج 

؛ و ري ٔ) حيظر يف نی ) 

ستفادة من مزيات الزواج الصحیح. رتاف به وال حيق به   (ب) ال جيوز 

ٔي فائدة اليت 2( ، و ري طل يف نی يب هو  ٔج س حبمك شهادة صادرة عن ب  اص من نفس اجل ٔش ٔو الزواج املدين يف بني  ل عقد الزواج  ل فضی الشهادة ال جيوز القرسي من ) د تعود هناك، من ق
ٔي حممكة من القانون. ل   ق

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5591
http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/17/alien-legacy-0
http://www.sharia-in-africa.net/pages/publications/sharia-implementation-in-northern-nigeria.php
http://www.sharia-in-africa.net/pages/publications/sharia-implementation-in-northern-nigeria.php
http://www.dawodu.com/aluko5.htm
http://www.dawodu.com/aluko5.htm
http://www.refworld.org/docid/52f4d9cc4.html


ٔو الزواج املدين يف بني ال جيوز1. (2§ ل عقد الزواج  . solenmised ) د ري ٓخر لعبادة نی ٔي ماكن  ٔو  د  ٔو مس سة  س يف كن اص من نفس اجل ٔش  ا

)2. ري كون صاحلا يف نی ٔن  ٔو الزواج املدين جيب  س يف الزواج  اص من نفس اجل ٔش  ) ال شهادة صادرة 

§3. ري ل وامرٔة صاحلة يف نی لزواج التعاقد بني ر ٔن یعرتف   . فقط جيب 

ات.) ال1. (4§ ج ب و متعات واملنظامت، من القوت واملوا ٔندیة املثلیني وا سجیل ا   جيوز 

ارشة حمظور.2( ري م ٔو  ارشة  ة م اطف القة  س   ) العرض العام من نفس اجل

ىل$1. ( 5 ٔو الزواج املدين اراكب جرمية ويه لك املسؤولیة  س  ل يف عقد الزواج من نفس اجل ي ید ة ملدة  ) والشخص ا ا  اما يف السجن. 14ق

ارش جيعل املعرض العام من نفس ا2( ري م شلك  ٔو  ارشة  ٔو م شارك يف نوادي املثلیني وامجلعیات واملنظامت  ٔو  ل، یعمل  س ي  ركب جرمية وكون ) الشخص ا ري  ة يف نی اطف القة  س  جل
ة ملدة  ا  اما يف السجن. 10لك مسؤولیة عن ق

ٔي خش3( دي )  ٔو مسا ر والشهود وحيرض  ي ید اص ا ٔش ة من ا ٔو مجمو س  solemnisationص  يل اجل سجیل وشغیل والقوت من م ٔو یدمع  ٔو الزواج املدين،  س  الزواج من نفس اجل
ة ملدة  ا ري وجرمية ومسؤو عن ق ركب نی ات يف  ج ب و  ن السجن ".سنوات م 10النوادي وامجلعیات واملنظامت واملوا

 

 التعلیق

ام 2012و  2011يف   ريه من رضوب املعام الق2007، ويف  سان والتعذیب و اكت حقوق إال هت رز املقرر اخلاص املعين حبقوق حریة التجمع السلمي وكون امجلعیات ا ٔ ٔو ،  سانیة  ٔو الالٕا اسیة 
سان  ٔصدر املدافعون عن حقوق إال واج املثيل يف مرشوع قانون  بیان مشرتكاملهینة، و ٔقرتاح قانون حظر ا  .2007عن 

 

يس والهویو اجل  ه اجل ٔن التو ش دة  ٔمم املت سان يف حمافل ا ولیة حلقوق إال لقوانیني ا ري حول الزتاماهتا  ردود نی ستعراض  مل تقدمسانیة، ف یتعلق  ٔوىل مك توصیات  ورة ا ابة " يف ا ٔي است '
ام  وري الشامل يف  ع الزواج املثيل.  2009ا ٔكتور  رفضتٕاللغاء جترمي وحسب م ورة الثانیة يف  ويل وإالفراج عن  12 2013احلكومة يف ا متیزي والزتامات القانون ا لعالقات املثلیة وا توصیة تتعلق 

سیة. ب املامرسة اجل  املسجونني س

 

ٔذار  درال  ، جنح الناشط2016يف  لت احملمكة الف ا. ق ٔبو ري القانوين ضد رشطة  ٔورزولیك يف قضیته حول إالعتقال  اين  سانیة ٕاف يس والهویة اجل ه اجل ال التو ٔدلته حول العنف وإالهانة مب یة العلیا 
لين عن عنف الرشطة.  ٔعتذار  ىل تعویض مادي و  وحماوالت إالبزتاز  كام حصل 

 

ام  ٔواخر  ام حلا الب يف  د استعراض  ٔ رشن الثاين / نومفرب  2015و ري يف  اقشة، وقدم رودمان 2015يف نی ام  م رشیع  ٔن  روست'2014ش ٔوت (يف  s. یوفر تقرر اكلیدوسكوب  ینغ  ا س
ج22 ة عن السیاق  ق ه ) حملة  ي یمت ف ٓذار / مارس  التصديعي السیايس ا ، يف  دا من املساء درة  ا  الیا. ويف  لت، 2016لقضا سو  ىل العنف  ق ٔد  حتادیة  احملمكة العلیا 

ا  ٔبو ل قوة الرشطة يف  لين من ق زة نقدیة واعتذار  ا ىل  بزتاز، وحصلت  رشیة. ضدوإالذالل وحماو  ة ال د الناشطني املعروفني بفريوس نقص املنا ٔ 

 

ر / مایو  ٔ ري ال 2016ويف  يس ومغا سان ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل اكت حقوق إال هت سانیة يف ه، رشت تريز استعراضا عن السنة السابقة ف یتعلق  ري الهویة اجل سانیة ومغا ویة اجل
 ، ري اك ضد  152ما ال یقل عن  وجسلتنی هت ر  232ا يس  رشت، 2017خشصا. ويف اكنون الثاين / ینا ريیني واملثلیني ومزدو املیل اجل لمثلیني من النی ٔوضاع احلیاة احلالیة  ٔن  ش نتاجئ استقصائیة 

ري  يس ومغا ريیون من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل شها النی رية اليت یع ىل الضغوط الك سیة، مما یدل  ري الهویة اجل سانیة يف ظل احلیاة الیو ومغا ة.الهویة اجل  م

 

http://freeassembly.net/rapporteurreports/nigeria-communications/
http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/GA67session.aspx
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21665&Cr=nigeria&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21665&Cr=nigeria&Cr1=
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/n/nigeria/
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/n/nigeria/
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/nigeria/session_17_-_october_2013/a_hrc_wg.6_17_l.4_nigeria.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/nigeria/session_17_-_october_2013/a_hrc_wg.6_17_l.4_nigeria.pdf
http://www.ahrlj.up.ac.za/rudman-a
http://www.ahrlj.up.ac.za/rudman-a
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
https://76crimes.com/2016/03/30/cheers-and-praise-for-victory-in-nigerian-court/
https://76crimes.com/2016/03/30/cheers-and-praise-for-victory-in-nigerian-court/
https://oblogdeeoblogda.me/2014/11/03/nigerian-human-rights-activist-brings-lawsuit-after-unlawful-detention/
https://oblogdeeoblogda.me/2014/11/03/nigerian-human-rights-activist-brings-lawsuit-after-unlawful-detention/
http://theinitiativeforequalrights.org/resources/
http://theinitiativeforequalrights.org/resources/
http://www.bisialimifoundation.org/wp-content/uploads/2016/02/Not-dancing-to-their-music-main-copy.pdf
http://www.bisialimifoundation.org/wp-content/uploads/2016/02/Not-dancing-to-their-music-main-copy.pdf


 :  السنغالالب
 

ت قانون   1965  لعام العقو

ري طبیعیة)   )3(319ة املاد ٔفعال  ) 

الل دم مع" ت إال ٔكرث جلرامئ اخلاصة لهيا املنصوص لعقو ٔو الفقرات يف ٔخطورة ا مت القانون، هذا من 321و  320املواد  طریق عن السابقة  ة س وا من معاق  خمالف ٔو الئق ري فعل ارك
س من نفس خشص مع لطبیعة  ال سن دون خشص مع الفعل اركب ٕاذا و .فرنك (ملیوننصف) 1.500.000 ٕاىل ٔلف 100.000 بني ترتاوح وبغرامة سنوات ومخس سنة بني ترتاوح ملدة لسجن اجل

ٔقىص احلد تطبیق دامئا یمت فسوف ، 21  لعقوبة." ا

 

 التعلیق

ام  24یوم  سمرب  ٔلقي 2015د ض،  لهيا يف املادة  11ىل  الق اه يف اجلرامئ املنصوص  ال لالش ىل وسائل 319ر هتم  ن، ولكن مت رش صور وجوههم وهو ٔ ٔربعة  م بعد  ٔطلقت احملمكة رسا  .
ٔشد  ري من رهاب املثلیة. واكن من  ر الك ٔ عیة، مما  ج ٔن  ردود الفعلالم  ث یقدر  ة، مجرا. ح م رد فعل املنظمة إالسالم متون ٕاىل إالسالم (الصويف)، 90ىل ٕاطالق رسا % من الساكن ی

ام  ارهتا  لنت  ٔ ري و  ىل احلدود الشاملیة مع نی ة بوو حرام  ٔهنا ب ٕاساليم.ف تقع سیطرة جام  یا 

 

ورة يف وري لٕالستعراض الثانیة ا ن، بلجیاك، من  )توصیات  7السنغال دو تلقّت الشامل، ا رلندا، هولندا، ٔملانیا، الیو ورة املادة ٕاللغاء (واملكسیك سورسا ا اله املذ  هذه احلكومة رفضت .ٔ
ّ التوصیات ٔنّ  ذ معل اول 319املادة  ب ة ت ة املامرسات“ معاق ال يف تمتّ  واليت لطبیعة املناف ٔنّ  ”العام ا داً  و سیة ٔساس املامرسات ىل لسجن یتعّرض مل ٔ س نفس من ٔفراد مع اجل  .اجل

 

ٓذار / مارس  س السنغال 2016ويف  ستوري، اكن رئ ٕالصالح ا ه، ويف سیاق املناقشات املتعلقة  س ف ٔبدا يف ظل ٔن القانو ال ل س لن یلغى  سیة من نفس اجل ىل العالقات اجل ي یعاقب  ن ا
س الشباب. العنفوالیته. يف وقت الحق من مارس، اندلع  يل اجل ل م ل احلرم اجلامعي ف یتعلق ر  دا

  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6336
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/12/30/11-arrested-for-being-gay-in-senegal-is-president-obama-to-blame.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/12/30/11-arrested-for-being-gay-in-senegal-is-president-obama-to-blame.html
http://www.jeuneafrique.com/296689/societe/senegal-mariage-gay-a-kaolack-ou-cabale-homophobe/
http://www.jeuneafrique.com/296689/societe/senegal-mariage-gay-a-kaolack-ou-cabale-homophobe/
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/senegal/2nd-cycle/
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/senegal/2nd-cycle/
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/senegal/2nd-cycle/
http://senego.com/macky-sall-jamais-en-tout-car-sous-mon-magistere-lhomosexualite-ne-sera-legalisee-sur-le-sol-senegalais_303549.html
http://senego.com/macky-sall-jamais-en-tout-car-sous-mon-magistere-lhomosexualite-ne-sera-legalisee-sur-le-sol-senegalais_303549.html
http://observers.france24.com/en/20160321-senegal-mob-student-suspected-gay
http://observers.france24.com/en/20160321-senegal-mob-student-suspected-gay


 

: س    ريالیونالب

 

 

ة اجلرامئ قانون   1861 خشص ضد املرك

ور القانون من 61البند اله، املذ لواط جيرم ٔ هبميیة، ا ٔقل من  مدى السجن بعقوبة وا  سنوات. 10احلیاة وال عقوبة 

 

 التعلیق

لغایة يف سريالیون. Speaking Outs ’Kaleidoscope Trustو تقرر   Being LGBT in West Africaتقرروصف لك من  ات معادیة  ٔهنا ب عیة والسیاسیة ب ج ات   الب

 

ریل  ٔ سان 2014يف  رشیع بیا، قدمت جلنة حقوق إال ستور وال و الطرف مراجعة ا غي ل ويل: "ی و مبوجب العهد ا ٔوىل لت ا ة ا ات لضامن حظر واحضا قو لسريالیون يف املالحظات اخلتام
ٔساس ال  ىل  متیزي  رشیعها یتفق ما س، وجعل  لرتايض بني البالغني من نفس اجل سیة  دم جترمي العالقات اجل سانیة، مبا يف ذ  يس و الهویة اجل ه اجل ذ تو ٔن تت و الطرف  غي ل ع العهد. ی

سامح م ٔنه لن یمت ال سیة وٕارسال رسا واحضة  لمثلیة اجل عي  ج لومص  د  ٔو اخلطوات الالزمة لوضع  يس  ه اجل ٔساس التو ىل  اص  ٔش ٔو العنف ضد ا متیزي  ٔو ا ٔشاكل التحرش  ٔي شلك من  ع 
سانیة ".   هوهتم اجل

 

ر  ي عقدته يف اكنون الثاين / ینا وري الشامل الثاين ا ستعراض ا ٔوروبیني).2016ويف  ة وثالثة  ٔمراك الالتی ول  ، قدمت ست دول توصیات ٕاىل سريالیون (ثالثة من  ٔربعة من هذه ا ت  وح
ام  ىل ٕالغاء قانون  و  ىل لغة  1861ا ٔن مخسة مهنا حتتوي  ني  مت  حتث(ٕالغاء التجرمي)، يف  دم ا اىل  ٔشار وفد سريالیون ٕاىل "التوصیات اليت رفضت وظیف ادرات ماكحفة الومص. و ٔو م   ."یزي 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1861/100/pdfs/ukpga_18610100_en.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSLE%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSLE%2fCO%2f1&Lang=en
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sierra_leone/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.13.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sierra_leone/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.13.pdf


 :  الصومالالب

 

ت رشیعي رمق قانون العقو   5/1962، قرار 

سیة409املادة  س) (امجلاع مع خشص من نفس  . املثلیة اجل  اجل

مجلاع س لك من قام  حل س ممارسة ٔو یعاقب  س، نفس من خشص مع مع اجل  فعل اراكب مت وٕاذا .سنوات ثالث ٕاىل ٔشهر ثالثة بني ملدة ترتاوح خطورة، ٔكرث جرمية الفعل شلك ال عندما اجل
 " .الثلث مبقدار املفروضة العقوبة ختفض ، امجلاع عن خمتلف

 

یة 410املادة  ٔم  . ٕاجراءات 

ورة يف املواد  یة ٕاىل العقوبة املذ ٔم  ."409، 408، 407"ميكن ٕاضافة ٕاجراءات 

 

  400املادة 

لطبیعة". الفة  ٔفعال ا س يف سیاق "ا دة العقوبة عندما یمت هذا العنف لشخص من نفس اجل يس، حتدد ز  "حتت عنوان العنف اجل

 

 406املادة 

ٔ اكن، يف  ٔكرث خطورة، مع " شلك الفعل جرمية  ث ال  ارشة، یعاقب، ح ري م ٔفعال، حىت بطریقة  ىل فاسقة ا لجمهور، حيرض  وح  ٔو ماكن مف ام  ٔو مع ماكن  دة  السجن ملدة تصل ٕاىل سنة وا
 شلن صومايل". 2000غرامة تصل ٕاىل 

 

 التعلیق

كتاتور محمد س  ذ سقوط ا ام تعقد الوضع السیايس يف الصومال م ري يف  ك، كام ميكن 1991یاد  شك ٔرض الصومال يف الشامل نفسها  ال لنت  ٔ ت الوطين. ومع ذ فقد  يف تطبیق قانون العقو
زال  ٔهنا ال  ، و ت. تطبقمستق  قانون العقو

 

وب البالد  رومع ذ يف مركز وج ام تق یذ ن يف  رس ل إالسالم السين). حبیث تفرض 2016رر  دًا دا ة الوهابیة يف إالسالم السين (حركة حمافظة  ع معتقدات حركة الشباب من السلف ، " ت
ة املثلیة  ة. كام حتظر الرشیعة رصا لرشیعة إالسالم شدد  كون ع –تفسري م ٔن  لقايض، وميكن  ٔنه مذنب تعود  دام ".وعقوبة من یعتقد   قوبة 

 

ام  ابة يف  الیا يف یقول، 2014الك ن، املقمي  ري ع اكتب د ان الصومايل وا ٔو السجن الف عتداء اجلسدي والتحرش  كون مستعدا ل"...  ٔن  ىل املرء  لخروج يف الصومال جيب  دة،   اململكة املت
ائلته عند هتدیدٔو املوت". مت  ل  ن من ق س.ع يل اجل ٔنه م دو   ما و

 

ٔوائل  ورة الثانیة يف  وري الشامل ا ستعراض ا دة فقط (كندا) ف یتعلق  2016تلقت الصومال يف  سانیةتوصیة وا يس والهویة اجل ه اجل متع املدين لتو ني وا ىل الصحف عتداءات   " :
ساء واملثلیني مبا يف  سان وال لعنف، ومالحقة اجلناة ". يف وقت كتابة هذا التقواملدافعني عن حقوق إال هتدید  زهية، التحقق حول ا قات  اص عن طریق ٕاجراء حتق ٔش رر، ذ إالفالت من العقاب ا

ٔخرى يف  الحظت "رفضت"و ٔیة تعلیقات  ل  س و ٕاىل هذه التوصیة، ومل   الفریق العامل. تقررا

 

  

http://www.somalilandlaw.com/Penal_Code_English.pdf
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/21/gay-teen-stoned-somalia-sodomy_n_2916655.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/21/gay-teen-stoned-somalia-sodomy_n_2916655.html
http://www.somalilandlaw.com/Criminal_Law/body_criminal_law.html
http://www.somalilandlaw.com/Criminal_Law/body_criminal_law.html
http://somalilandmonitor.net/wp-content/uploads/2016/02/Report_on_the_Treatment_of_Gay_Persons_i-1.pdf
http://somalilandmonitor.net/wp-content/uploads/2016/02/Report_on_the_Treatment_of_Gay_Persons_i-1.pdf
http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/Muslims%20for%20Progressive%20Values%20-%20UPR%20Stakeholder%20Report%20for%20Somalia%20-%20FINALv2.pdf
http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/Muslims%20for%20Progressive%20Values%20-%20UPR%20Stakeholder%20Report%20for%20Somalia%20-%20FINALv2.pdf
http://www.mambaonline.com/2017/01/11/15-20-year-old-youths-executed-somalia-homosexuality/
http://www.mambaonline.com/2017/01/11/15-20-year-old-youths-executed-somalia-homosexuality/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/somalia/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.9.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/somalia/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.9.pdf


 : وب السودانالب  ج
 

 

ت   2008لعام  9رمق  قانون العقو

الفة جلرامئ املتعلقة 248 املادة  (خمالفة لنظام الطبیعة)  لطبیعة ا

ٔي الطبیعة، لنظام خمالف شلك خشص ٔي مع مجلاع قام من ) لك1"( ا یعترب معها ٔو  معه امجلاع مبامرسة یقوم ٔن خشص ٔي سمح خشص و  زید ال ملدة لسجن یعاقب ٕادانته، وعند جلرمية، مرك
 ."غرامة فع عرضة ٔیضا كون وقد سنوات عرش ىل

ا ٔمرا رتاق دوث جمرد :تفسري ل ٕالثبات اكف يس امجلاع ٔراكن اك ي اجل  .القسم هذا يف املوصوفة اجلرمية شلك ا

 

لحشمة151املادة  ة  اف ٔفعال م  . 

لواط یعاقب  ٔو ا رىق ٕاىل الز  يس ال  ٔي فعل  ٔو  ٓخر  ركب فعل الفاحشة الشدیدة مع خشص  دة "لك من  اوز سنة وا ٔیضا مسؤوال عن السجن ملدة قد ال تت ة، وكون  ٔربعني  ٔكرث من  س  ل
 ٔو الغرامة ".

 

 . القذف157املادة 

كون قد  لواط  ٔو ا لزىن  شري ٕاىل ٕاهتامات  ٔو  ابة  ٔو عن طریق الك م  ت عن طریق ال ٔو خشص م د احلیاة  ىل ق رمي  هتم خشص   اركب القذف.لك من 

ة. لك من جل مثانني   ركب القذف یعاقب 

 

 التعلیق

وب السودان استقاال عن السودان يف  ىل 2011یولیو / متوز  9وحقق ج وب السودان يف الواقع  ، مل حيصل ج وري الشامل. و ٔلوىل لالستعراض ا ٔشهر من دورة السودان ا لثة  ، بعد 
ورة الثانیة ل . ويف ا ٔوىل مستق وري الشامل، مت مراجعة  رشن الثاين / نومفرب  إالبالغالستعراض ا ٔول استعراض جلنوب السودان يف  ظام2016عن  ٔنه مل ترث م متع املدين قضا . ویبدو  ت ا

ٔوروغواي توصیة ( وب السودان، وقدمت  و يف 128.33سو يف تقاررها املقدمة ٕاىل ج ٔشارت ا رضامه. و لغني  س بني  سیة من نفس اجل ٔن توصیات  ردودها) بعدم جترمي العالقات اجل ٕاىل 
ٔعراف ٔو  ٔو السیاسات  ة  لك احلكوم ٔو الهی ريها "تتعارض مع القوانني الوطنیة    ."ٔوروغواي و

http://www.gurtong.net/LinkClick.aspx?fileticket=eLPDLffO3HE%3D&tabid=342
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/south_sudan/session_26_-_november_2016/a_hrc_wg.6_26_l.11_ssudan.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/south_sudan/session_26_-_november_2016/a_hrc_wg.6_26_l.11_ssudan.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/south_sudan/session_26_-_november_2016/a_hrc_34_13_add.1_av_south_sudan_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/south_sudan/session_26_-_november_2016/a_hrc_34_13_add.1_av_south_sudan_e.pdf


 :  السودانالب

 

 

ت  )1991 8(رمق  1991لعام  قانون العقو

لواط 148 املادة  (لواط)  ا

ٔي1"( ل )  یالج یقوم ر ة يف یعاد ما ٔو قضیبه ٕ ل ٔو المرٔة الرشج ف ل سمح ٔو ر ال ٓخر لر د ه يف یعاد ما ٔو قضیبه ٕ لواط اركب قد كون رش  .ا

)2 (ٔ لواط اركب من لك ) (   .سنوات مخس لسجن عرضة ٔیضا كون و ة مبائة جل یعاقب ا

اوز ال قد ملدة والسجن ة مائة جل یعاقب الثانیة لمرة اجلاين حمك (ب) ٕاذا  .سنوات مخس تت

دام یعاقب الثالثة لمرة اجلاين حمك (ج) ٕاذا  .احلیاة مدى السجن ٔو ٕال

 

لحشمة151املادة  ة  اف ٔفعال م  . 

ة، وكون ٔ  ٔربعني  ٔكرث من  س  لواط یعاقب ل ٔو ا رىق ٕاىل الز  يس ال  ٔي فعل  ٔو  ٓخر  ركب فعل الفاحشة الشدیدة مع خشص  دة "لك من  اوز سنة وا یضا مسؤوال عن السجن ملدة قد ال تت
 ٔو الغرامة ".

 

 . القذف157املادة 

كون قد  لواط  ٔو ا لزىن  شري ٕاىل ٕاهتامات  ٔو  ابة  ٔو عن طریق الك م  ت عن طریق ال ٔو خشص م د احلیاة  ىل ق رمي  هتم خشص   اركب القذف.لك من 

ة. جل مثانني  ركب القذف یعاقب   لك من 

 

 التعلیق

ام  وري الشامل اليت جرت يف  ٔوىل لالستعراض ا ورة ا متع املدين (جس 2011ويف ا ٔي مالحظات من ا و  ر ا ة) اليت اكنت 11و جس  7و جس  5، مل تذ ا يس  م ه اجل شري ٕاىل التو لها 
ر  ٔ ٔشار السودان يف استعراض دورته الثانیة يف مایو /  هيا. وقد  سانیة املشار ٕا ولٕاىل " 2016ٔو الهویة اجل رشیعي والسیايس، مبا يف رفضه ق الني ال د تدابري يف ا " توصیتني قدمهتام هندوراس ("اع

يس ")، وشیيل ه اجل ٔو التو س  ٔو اجل ل العريق،  شك ٔو ال ة،  ٔسباب دی متیزي  صال ا ع واس ٔحذ ختصیص املزيانیة املناسبة، لضامن وم ىل ا لقضاء  ٔمام  ىل  (" دفع ٕاىل ا متیزيیة اليت تؤر  اكم ا
ام  ٔوائل  سني "). يف  اميل صفات اجل سانیة و ري الهویة اجل يس ومغا دیو، مت ٕاطالق رشیط 2017املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل يس  ف اة املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل قصري عن ح

ساينوم يس واجل عیة جتاه التنوع اجل ج ة يف املواقف  اكم ىل وحشیة ا سانیة يف السودان، مما یدل  ري الهویة اجل   .غا

http://www.ecoi.net/file_upload/1329_1202725629_sb106-sud-criminalact1991.pdf
https://www.upr-info.org/en/review/Sudan/Session-11---May-2011/Civil-society-and-other-submissions#top%5D
https://www.upr-info.org/en/review/Sudan/Session-11---May-2011/Civil-society-and-other-submissions#top%5D
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.5.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.5.pdf
https://youtu.be/-eEmMhucWLA
https://youtu.be/-eEmMhucWLA


 :  سوازیالندالب

 

 

ٔحاكم  ث صدرت  سیا جرمية يف القانون العام يف سوازیلند، ح سیة املثلیة  الل ٕالدانةوتعترب العالقات اجل يس املثيل حمظورا، ومن  شاط اجل بري يف الوضوح ف ٕاذا اكن ال لیل. واكن هناك نقص   الت
ٔن العنف ضد املثلیني واملثلیات  ىل الرمغ من  س،  ٔنه ل ٓن یبدو   .واحضحىت ا

 التعلیق

ورة ا ام يف ا وري الشامل يف  رت، 2011ٔوىل لالستعراض ا وري الشامل  ذ ستعراض ا رفض مخس توصیات من  سیة املثلیة  ٔ ٕالغاء جترمي العالقات اجل احلكومة بوضوح موقفها من مس
 ، لواط). ومع ذ ة، الربتغال) واليت تدعو ٕاىل ٕالغاء جترمي (ا ٔمرك دة ا ت املت لت(اسبانیا، الوال الل  ق ٔخریتني تدعوان ٕاىل "تطبیق تدابري ملنع العنف ضد جممتع املثلیني، من  سوازیالند توصیتني 

ٔساس  ىل  ىل اخلدمات الصحیة دون متیزي  ة) وضامن احلصول  ٔمرك دة ا ت املت عوة" (الوال ه اجل محالت التدریب وا سانیةالتو ٔو الهویة اجل  (الربتغال). يس 

 

ٔو  يس  ه اجل لتو ر  ٔي ذ د  سانیةال یو و  الهویة اجل ام  MIAterm Implementation Assessment (-Mid(يف تقرر ا ٔوائل  شاط احلكومة ف یتعلق 0152يف  ىل  . ويف تعلیق 
ام  وري الشامل يف  ستعراض ا لهتا يف  سان يف سوازیالند ( فرس، 2011لتوصیات اليت ق ل حقوق إال ٔ ة يف التقالید ) LHRSحمامون من  اكم ىل رهاب املثلیة ا د  س ٔهنا  و ب دم حترك ا

سبة لسوازیالند. وشري  ل ٔولویة يف الوقت الراهن  ست  سیة ل ٔن املثلیة اجل ٔصلیة يف البالد، والحظوا  ام 26(ص  2015ام  تقررا . يف  د يف الب زد ذ يف  ٓ سیا  ٔن العنف املثيل  ) ٕاىل 
شاء "2016 س، مت ٕا يل اجل ة م دة يف مجمو شاء شبكة دمع واملسا  الومص. ماكحفة" ٕال

 

ر / مایو  تلقتوقد  ٔ وري الشامل يف  سانیة، وال س  2016سوازیلند يف دورهتا الثانیة لالستعراض ا يس والهویة اجل ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ني مهنا فقط: "حظر ا لت اثن ثالث توصیات ولكهنا ق
متیزيي ري ا نیا) و " ضامن وضامن الوصول  ة" (سلوف حلق يف الص متتع  ٔو املتصورة  ف یتعلق  سیة الفعلیة  وهلم اجل اص برصف النظر عن م ٔش ٕاىل اخلدمات الصحیة والتعلمي والعدا والعام مجلیع ا

نیا. سیة نفسها"، وكذ من سلوف ٔخرى توصیة بعدم جترمي "العالقات اجل ٔهنا رفضت مرة  سانیة "(ٕاسبانیا). بید   ٔو هوهتم اجل

  

http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Commonwealth_Country_Reports/Swaziland.pdf
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Commonwealth_Country_Reports/Swaziland.pdf
http://www.observer.org.sz/news/74449-%E2%80%98no-legislation-against-lesbianism%E2%80%99.html
http://www.observer.org.sz/news/74449-%E2%80%98no-legislation-against-lesbianism%E2%80%99.html
http://thoughtleader.co.za/readerblog/2015/03/20/anti-gay-attacks-on-the-rise-in-swaziland/
http://thoughtleader.co.za/readerblog/2015/03/20/anti-gay-attacks-on-the-rise-in-swaziland/
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/SZ/JS5-JointSubmission5-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/SZ/JS5-JointSubmission5-eng.pdf
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/swaziland/
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/swaziland/
http://www.upr-info.org/followup/assessments/session25/swaziland/MIA-Swaziland.pdf
http://www.upr-info.org/followup/assessments/session25/swaziland/MIA-Swaziland.pdf
http://www.upr-info.org/followup/assessments/session25/swaziland/MIA-Swaziland.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://www.pressreader.com/swaziland/swazi-observer/20160620/281517930411322
http://www.pressreader.com/swaziland/swazi-observer/20160620/281517930411322
https://healthcommcapacity.org/swaziland-facing-stigma-head-brave-determined-hearts/
https://healthcommcapacity.org/swaziland-facing-stigma-head-brave-determined-hearts/
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/swaziland/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.11.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/swaziland/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.11.pdf


 :  تزنانیاالب

 

 

 

ت قانون ٔحاكم مبوجب املعد (بصیغته 1945ام  العقو سیة اجلرامئ قانونل اخلاصة ا  )1998 اجل

الفة جلرامئ املتعلقة 154املادة   خمالفة لنظام الطبیعة)(  لطبیعة ا

ٔي1(  ب: یقوم خشص ) 

القة  (ٔ  ٔو الطبیعة، لنظام خمالف شلك خشص ٔي مع جامع ٔو سیة (

س ممارسة (ب) وان، مع اجل  ٔو ح

سمح ر لشخص (ج)  ا كون الطبیعة، نظام ضد معها ٔو معه سیة بعالقة یقوم ٔن ذ  .اما 30 عن تقل ال ملدة لسجن ا اي يف ٔو ملدى احلیاة لسجن ویعاقب جلنایة مرك

 احلیاة. لسجن مدى اجلاين یعاقب سنوات، عرش عن معره یقل طفل مع املادة هذه من (1) البند حتت تقع جرمية اجلاين اركب ) ٕاذا2(

 

 

اوالت املتعلقة 155املادة   :لطبیعة خمالفة جرامئ اراكب مب

ا یعترب 154املادة  ٕاطار يف لهيا املنصوص اجلرامئ من ٔي اراكب يف رشع خشص ٔي"  ".اما عرشن عن تقل ال ملدة لسجن ٕادانته ا لیه يف وحيمك اجلرامئ لت مرك

 

لفاحشة 157املادة   املتعلقة 

ٔي فعل من  ركب  ر  ٔي خشص ذ ٔخر سوا"  ٔفعال مع خشص  ام هبذه ا لق ٔو حماو دفع خشص  ٔفعال معه  د هذه ا ٔ ام ب لق ٔخر  ٔو یدفع خشص  ٔخر  ر  ٔو اخلفاء ٔفعال الفاحشة مع خشص ذ ء يف العلن 
لسجن ملدة مخس سنوات."  یعاقب 

 

 لحیاء اخلادشة ٔفعال ٔ املتعلقة138املادة 

ٔي دة ٔو اراكب يف رشع ٔو حرض، ٔو اراكب، يف طرف اكن ٔو اص، ؤ  ام ماكن يف ،سواء اركب خشص، "  خشص مع لحشمة وخمل لحیاء ادش معل الراكب، ٓخر خشص سهیل ومسا
ا یعترب ٓخر، لسجن وعرضة جلرمية مرك دة سنة عن تقل ال ملدة لٕالدانة  ة عن تقل ال بغرامة ٔو سنوات مخس ىل زید وال وا ٔنه ذ ٕاىل ٕالضافة ٔلف شلن؛ 300 ىل زید وال شلن ٔلف م  ٕاذا ف

ة سن يف خشص اجلرمية ت اركب ة سن خشص حتت ٔي مع ٔو ضد ٔكرث ٔو العمر من عرش الثام ٓخر تلمیذ الطرف اكن ٔو العمر، من عرش الثام  الثانویة، املدارس من طالب ٔو ابتدائیة مدرسة ا
ٔن ي املبلغ وهو مادي تعویض فع عرضة كون ٔن وميكن البدين، العقاب مع سنوات، عرش تقل عن ال ملدة لسجن ٕادانته عند وعرضة جرمية اركب كون اجلاين ف ي احملمكة حتدده ا  لشخص ا

ت ت ٔي عن لتعویض یتعلق وف امجلاع لیه مورس ٔو اجلرمية ضده ارك ٓخر لطرف حلقت ٕاصا  ".ا

 

زیبار 2004 القرار العقايب (تعدیل) لعام  لزا

 :145املادة 

زید عن مخس ینو  لسجن ملدة ال ٔو مفعول به تعترب مذنبة جبنایة وتعاقب  ل  ٔخرى سواء بدور فا يل مع ٕامرٔة  ٔي فعل م ركب  ٔي ٕامرٔة  اوز "  ٔو غرامة ال تت  شیلنغ."  500000ات 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/59637/104199/F-1839757965/TZA59637.pdf
http://www.hsph.harvard.edu/population/trafficking/tanzania.sexoffenses.98.pdf
http://www.hsph.harvard.edu/population/trafficking/tanzania.sexoffenses.98.pdf
http://www.zanzibarassembly.go.tz/act_2004/act_6.pdf


 التعلیق

اكفؤ الفرص يف القانون املدين يف رشیعات  ٔوىل رفت تزنانیا ثالث توصیات ٕاللغاء جترمي وتوفري  ورة ا وري الشامل  ام  ستعراض ا دم وجود 2011يف  ىل الرمغ من  ٔنه  م  .. ومن املثري لاله
ٔن املثلیة اجل  ث  لزواج املثيل يف تزنانیا ح ىل تزنانیا، "الوجود لقانون  ر الوفد  ىل توصیات ذ ري قانونیة ویعاقب توصیات لزواج املثلیني ، يف ردها  ة ويه  ی سیة تناهض العادات والثقافة واحلقوق ا

 ا القانون". لهي

 

ر / مایو  دورهتا الثانیةوقد تلقت تزنانیا يف  ٔ متیزي والوص 2016من  دم ا دم التجرمي و ٔن  ش ، دعت كندا ٕاىل ست توصیات  ىل ذ الوة  ة واحلق يف التجمع والتعبري. و ذول ٕاىل العدا والص  تنف
سان يف تزنانیا ( لنا 2017-2013خطة العمل الوطنیة حلقوق إال و  ٔشار. لهجامت د وضع ٕاىل) ودعوة ا ا رفض"( الوفد و  .. التوصیات مجیع) وظیف

 

ٔشارت  ةوقد  ٓذار لجنة حقوق الطفل  املالحظات اخلتام لنا 2015يف مارس /  دد  يس  ه اجل ٔن التو ٔجرته تزنانیا، ٕاىل  ي  ستعراض الثالث ا  قلقها" عن الطفل حقوق جلنة حتدثت عندما، يف 
ٔطفالإ  رشیة متنعهم وهؤالء ا ة ال ٔطفال املصابني بفريوس نقص املنا يس لبعض ا ه اجل ٔن املواقف جتاه التو د ب رشیة  زاء التقارر اليت تف ة ال س وتلقي اخلدمات املناسبة لفريوس نقص املنا من ال

متعیة (الفقرة  ة ا56واخلدمات الصحیة ا ىل اخلدمات السلمية يف جمال فريوس نقص املنا ٔطفال  ٔن تقوم تزنانیا "(د) بضامن حصول مجیع ا ٔمور، ب لتايل، يف مج  رشیة واخلدمات الصحیة ). ؤوصت  ل
متعیة،  متیزيیة جتاا امة ملاكحفة املواقف ا خنراط يف محالت توعیة  و الطرف؛ (ه)  ٔرايض ا ٔحناء  سیة، يف مجیع  وهلم اجل سیة ".بغض النظر عن م وهلم اجل ٔساس م ىل  ٔطفال   ه ا

 

لمثلیات واملثلیني وم لس عي القايس  ج رية. ٕان الوضع القانوين و ٔ عتقاالت اليت متت يف السنوات ا ددا من  سان  رامة إال سانیة يف تزنانیا يف صندوق  ري الهویة اجل يس ومغا زدو املیل اجل
ا. وشري التقارر يف  2016ام  تقررقد مت التقاطه يف  2015/2016 ٔفریق سیة لرشق  ة واحلقوق اجل ادرة الص دته م ٔ ي  ٔخرى" ا ام بعنوان "تزنانیا ا ام  2016ٔواخر  ٔوائل  دة  2017و ٕاىل ز

لعاملني سهتداف احملدد  شطة "الرتوجي"، و ٔ ل  ٔ رشیة من  ة ال ظامت فريوس نقص املنا ىل م ارات  ، مع شن  و ي متث ا ىل املثلیات واملثلیني  العداء ا س [املثلیني]. ویتعني  يف جمال اجل
سیة  سانیة ومغومزدو املیول اجل ري الهویة اجل عوة. ولكن التصعید امللحو  خيفوأن ا ت من ا ٔصوا قلی متك لتايل فٕان  هتم حتت ضغوط القانون، و ٔن هو ش م السیايس  يس ظ لاله ه اجل التو

سانیة  الیا يف تزنانیا.والهویة اجل ف  شطة یتك ٔ ىل ا  ، والقمع الشدید واخلطري 

http://www.zanzibarassembly.go.tz/act_2004/act_6.pdf
http://www.zanzibarassembly.go.tz/act_2004/act_6.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tanzania_united_republic_of/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.9.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tanzania_united_republic_of/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.9.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Education/Training/actions-plans/Excerpts/Tanzania_en%202013-2017.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Education/Training/actions-plans/Excerpts/Tanzania_en%202013-2017.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/TZA/CO/3-5&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/TZA/CO/3-5&Lang=En
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Country_Reports/Tanzania.pdf
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Country_Reports/Tanzania.pdf
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Country_Reports/Tanzania.pdf
http://www.uhai-eashri.org/ENG/resources
http://www.uhai-eashri.org/ENG/resources
https://76crimes.com/tag/tanzania/
http://www.dw.com/en/tanzania-threatens-to-publish-gay-list/a-37616326
http://lgbtvoicetz.org/the-real-situation-of-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-individuals-and-activists-in-tanzania/
http://lgbtvoicetz.org/the-real-situation-of-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-individuals-and-activists-in-tanzania/


 :  توغوالب

 

ت قانون سان  / 1980ٔغسطس  13العقو   )2000ٓب (مراجعة ن

 ]جرامئ ضد الطبیعة[  88املادة 

ٔفعال یقوم من لك یعاقب" ة ب س نفس من خشص مع الطبیعة ضد جرامئ ٔو ماج س اجل  "فرنك. ٔلف 500 ٕاىل ٔلف 100 بني ترتاوح وغرامة سنوات ٕاىل ثالث سنة من حل

 

 التعلیق

ىل  لحوار  عیة والسیاسیة  ج ة  يس والهویة ٕان الب سانیةالتوج اجل شاط حول  اجل ٔن هناك بعض التنظمي وال ني  الل السنوات املاضیة، يف  يس والهویة يف توغو اكنت صعبة  ه اجل التو
سانیة سانیةاجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ذ ٕاجراءات صارمة ضد جممتع املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔن الرشطة تت ٔوقات م  . ومع ذ ومن املعروف  رش مؤخرا "...ٕان  ملقالعینة ولكن وفقا يف 

سانیة يف توغ ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل متع املثلیني واملثلیات ومزدو التو ة والسیاسیة ٔكرب هتدید  الق ٔ لقضا ا ر بقوة  ٔ دا هناك وت ة قویة  اكثولیك سة ا ن. الك ال ا سة ور و هو الك
ريها ".  و

 

ٔكتور  وري الشامل يف  ٔوىل لالستعراض ا ث 2011واكنت دورة توغو ا ىل التوصیات "  تلقت، ح يس ٕاال اهنا الحظت مجیعهم. ومع ذ وقال الوفد يف رده  ه اجل لتو و مخس توصیات تتعلق  ا
ٔي شلك من س ال یتعرضون  ليي اجل ٔن م سیة، نظرا ٕاىل  ٔ املثلیة اجل ٔن مس ش رشیعات  ست مستعدة ٕالصدار  رشیعات يف الواقع ٕاىل نتاجئ عكسیة، نظرا  ٕان توغو ل متیزي. قد تقود هذه ال ٔشاكل ا

 ." ٔ ٔن هذه املس ش  ملوقف الناس ". ومل یتطرق الوفد ٕاىل توصیة اسبانیا "... ٕاطالق محالت التوعیة العامة 

 

رشن الثاين / نومفرب  ي عقدته توغو يف  وري الشامل الثاين ا ستعراض ا نیا وفرسا وبلجیاك ، قد2016ويف  تني والربازیل واملكسیك وٕاسبانیا وسلوف ٔرج ٔسرتالیا وا بعدم جترمي  توصیاتمت 
س. كام ق يس من نفس اجل شاط اجل عتقاالال العتداءات و اءات املتعلقة  د ق يف مجیع  ٔوروغواي توغو ٕاىل "التحق متیزي، ودعت  ٔن ا ش تني توصیة  ٔرج نیا وا لمثلیات دمت سلوف ة  ت التعسف

ود  ٔشارت هولندا ٕاىل الق ". و هيا ٕاىل العدا سانیة وتقدمي مرك ري الهویة اجل يس ومغا لوايت یدافعن عن واملثلیني ومزدو املیل اجل ساء، وا ل سبة  ل ىل احلق يف التجمع السلمي، وال س  املفروضة 
ىل املتظاهرن. وحىت وقت كتابة  لقوة  دام املفرط  ست سیة ، و ري الهویة اجل يس ومغا و معلقة، ولكن دون وجحقوق املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ابة ا ود دلیل هذا التقرر، اكنت است

ٓن. دوث تغیري ٕاجيايب يف املوقف حىت ا  ىل 

  

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/tg/tg003fr.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
http://blogs.cuit.columbia.edu/rightsviews/files/2015/03/The-Being-LGBT-in-West-Africa-Project-Final-Report.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/togo/session_12_-_october_2011/ahrc1910togoe.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/togo/session_12_-_october_2011/ahrc1910togoe.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/togo/session_26_-_november_2016/a_hrc_wg.6_26_l.1_togo.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/togo/session_26_-_november_2016/a_hrc_wg.6_26_l.1_togo.pdf


 :  توسالب
 

)  1913 ا اجلزائیة  (بصیغته املعد

لواط[  230املادة   ]ا

ٔعوام." " لسجن مدة ثالثة  ه  لفصول املتقّدمة یعاقب مرك ٔي صورة من الصور املقّررة  ال يف  كن دا ٔو املساحقة ٕاذا مل  لواط  ا  
 

شري املادة  سانیة[                    ٔیضاً  230كام  يس والهویة اجل ه اجل الث اليت حتد من التعابري العامة حول التو ٔ  ]قوانني ا

ٔي خشص ٔشهر ویعرض لغرامة مالیة  " س لستة  حل لفاحشة یعاقب  لنا  لرتوجي معدًا و ٔمريك)." 30دینار (حوايل  48یقوم  دوالر   
 

 التعلیق
ة يف یونیو  ري حكوم لها مكنظمة  شك هنايئ 2015ىل الرمغ من املعارضة العارمة بعد  د ا ني اكن املو د، يف  ع ىل  ت املنظمة التوسیة مشس (الشمس) من احلصول  ، متك

ى يف مایو  هت ام /لشكوى قد ا ر  ٔمرت احملمكة املنظمة 2015ٔ  ، شطهتا ملدة  بتعلیق. ومع ذ ام  30ٔ ر اكنون الثاين  ٔوائل ینا  . 2016یوما يف 
 

ول  اليت  سمرب اكنون  ة بعد مظاهرات د ىل السا مترب  ركزتظهرت مشس  ي اعتقل يف س ه  2015ىل الشاب املثيل التويس ا ي اكن قد جسن بعد خضو لفحص الرشج وا
يس القرصي ه اجل دید تو سان لت سمرب)،  10( 2015. يف الیوم العاملي حلقوق إال ، ولكن بعد 230ىل ستة طالب بثالث سنوات عقوبة السجن لك مهنم مبوجب املادة  حمكد

ام  اف يف  ست زال حتدث يف توس 2016حمك حممكة  اكت ممائ ال  هت ٔ لفعل.  هتم ٕاىل املدة اليت قضوها  ٔذار خفضت عقو كر مارس  د هؤالء الطالب  .يف وقت م ٔ ٔن  ر  ویذ
ذبالقرسي،  رفض اخلضوع لفحص الرشج ٔبلغ عن  و . وقد  اكتبعد ذ هت ل  ا ذ ذ احلني، م سمرب شابني يف سوسة يف  اعتقالمماث م ٔول / د هتام 2016اكنون ا ٔوائل  وٕادا يف 

 .2017ام 
 

وري الشامل لتوس يف مایو ورة املاضیة لالستعراض ا ر /واكنت ا ث 2012ٔ سیة املثلیة وٕالغاء املادة  تتلق، ح ث رفضت لك 230ثالث توصیات ٕاللغاء جترمي العالقات اجل . ح
لغاء جترمي املث  ٕ د ما " وف یتعلق  ٔعطت ردا اجيابیا ٕاىل  ٔنه سیكون من املمكن ٕاجراء حوار وطين موضوعي وشفاف حول هذا هذه التوصیات ولكن  سیة رصحت توس  لیة اجل

ٔ يف  وري الشامل الثالث لتوس یبد ستعراض ا ست مستعدة يف هذه املر الختاذ قرار".   ر/مایو املوضوع. ومع ذ فٕان توس ل  .2017ام ٔ
 

ة، يف  عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  لجنة املعنیة  ةتويص ا ٔكتور  مالحظاهتا اخلتام ٔول /  رشن ا ٔن توس يف  ٔن ت2016ش ىل الفور املادة ، ب و  من قانون  230لغي ا
اقشة حول حریة ٔثريت م سانیة ( ت اجل سیة والهو رتام تنوع املیول اجل ىل ا نفاذ القوانني  ٕ ٔن تدرب املوظفني امللكفني  ت، و سانیةالتعبري عن  العقو يس والهویة اجل ه اجل ). كام التو

ةدعت  رشن الثاين / نومفرب  املالحظات اخلتام اهضة التعذیب الصادرة يف  ٔن "حتظر الفحوص الطبیة  2016لجنة م ول  غي ل ٔنه ی ىل  ٔیضا  ٕاىل ٕالغاء التجرمي، ولكهنا شددت 
دی لیة" [لت امكون ".التد اص یتعرضون لها، ومن مث سی ٔش رية من ا ذها مبوافقة حرة ومست ٔي مربر طيب وال ميكن تنف س لها  يس] "اليت ل شاط اجل  د ال

  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61250/60936/F1198127290/TUN-61250.pdf
https://www.hrw.org/news/2016/01/16/tunisia-lgbt-group-suspended
https://www.hrw.org/news/2016/01/16/tunisia-lgbt-group-suspended
https://www.boell.de/en/2016/06/17/lgbt-rights-tunisia-fight-will-be-televised
https://www.boell.de/en/2016/06/17/lgbt-rights-tunisia-fight-will-be-televised
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/tunisia-lgbt-community-fight-for-equal-rights.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/tunisia-lgbt-community-fight-for-equal-rights.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/tunisia-lgbt-community-fight-for-equal-rights.html
http://76crimes.com/2016/03/04/6-tunisians-prison-time-reduced-to-time-already-served/
http://76crimes.com/2016/03/04/6-tunisians-prison-time-reduced-to-time-already-served/
https://76crimes.com/2016/01/10/after-anti-gay-trial-tortures-in-tunisian-prison/
https://76crimes.com/2016/01/10/after-anti-gay-trial-tortures-in-tunisian-prison/
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/tunisia-is-jailing-men-for-having-gay-sex-and-forcing-them-to-undergo-anal-examinations-human-rights-a6959846.html
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/tunisia-is-jailing-men-for-having-gay-sex-and-forcing-them-to-undergo-anal-examinations-human-rights-a6959846.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/tunisie-deux-jeunes-hommes-poursuivis-pour-homosexualite-a-sousse_1860057.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/tunisie-deux-jeunes-hommes-poursuivis-pour-homosexualite-a-sousse_1860057.html
https://76crimes.com/2017/03/10/2-young-tunisians-sentenced-to-8-months-for-gay-sex/
https://76crimes.com/2017/03/10/2-young-tunisians-sentenced-to-8-months-for-gay-sex/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tunisia/session_13_-_may_2012/ahrc215tunisiae.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fTUN%2fCO%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fTUN%2fCO%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/TUN/CO/3&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/TUN/CO/3&Lang=En


 : ٔوغنداالب  

 

ت قانون  )2000(الصیغة املعد  1950لعام  العقو

الفة   145املادة   لطبیعة) (ا

ٔي  ب: یقوم خشص "

القة  (ٔ  ٔو الطبیعة، لنظام خمالف شلك خشص ٔي مع امجلاع ٔو سیة (

س (ب) ممارسة وان، مع اجل  ٔو ح

ر لشخص سمح (ج) ا كون الطبیعة، نظام ضد معها ٔو معه سیة بعالقة یقوم ٔن ذ  .احلیاة مدى لسجن ویعاقب جلنایة مرك

 

الفة اجلرامئ اراكب يف لرشوع (املتعلقة 146املادة    لطبیعة) ا

ایة اركب قد كون 145املادة  يف لهيا املنصوص اجلرامئ من ٔي اراكب يف رشع خشص ٔي"  ".سنوات سبع ملدة لسجن ویعاقب ج

 

 واحلشمة) ٓداب ا ملامرسات (  148املادة 

ٔي ٓداب حلشمة خمل فعل ٔي اص، ٔو ام ماكن يف ذ اكن سواء اركب، خشص " د ٔو وا  اراكب ىل ٓخر خشص سا

سهیل حماوالت ٔو معها ٔو معه سواء لحیاء ادش فعل ٔي یل هذا من فعل ٔي ٓخر خشص اراكب ل  ٔو نفسه مع سواء الق

ا كون اص، ٔو ام ماكن يف ذ اكن سواء ٓخر خشص ٔي  ".سنوات سبع ملدة لسجن ویعاقب جلرمية مرك

 

 التعلیق

ٔول اكنون  20اعمتد الربملان يف يس"، "الشذوذ ماكحفة قانون  2013ا ي اجل لسجن ىل "املثلیة یعاقب ا سیة"  ایة املثلیني زواج احلیاة وحيظر مدى اجل سیة.  لمثلیة و ا  18يف  ذ  ومع اجل
ٔلغت 2014ام  ٓب ستوریة القانون واليت و ٔن قضت احملمكة ا قر الربملان ب ت السابق لعام  القانون. ىل املوافقة متت عندما املطلوب النصاب ٕاىل اف ىل قانون العقو لتايل إالبقاء   1950و

 

ام  29يف   سیة بعنوان "حظر دید قانون مرشوع مسودة ٔوغندا يف احلامك احلزب ٔعضاء معم  2014ٔكتور  سیة اجل لمامرسات اجل ي الطبیعیة" ري الرتوجي  دال ٕاىل هيدف ا القانون امللغي  اس
سانیة.  لتجرمي يس والهویة اجل ه اجل لتو سان املتعلقة  ید حقوق إال سیة وتق ٔفعال اجل تدى رصدكام ا سان (تعزز والتوعیة حب م لعدا يف شباط HRAPFقوق إال ا  ٔفریق  2015) حمك حممكة رشق 

ي وحض القانون يف متوز  دت. 2015وا ٔنه نظرا لعدم سن القانون، فٕان القضیة اكنت وو ة  ت احملمكة  ىل "... حتدید در ة]  ٔد [اكف ة العامة، مل جتد احملمكة  اء املصل موضع نظر، ولكن يف ظل است
ٔوغندا .... ". سیة يف  ىل ممارسة املثلیة اجل ٔمهیة العامة اليت تعلق   ا

 

اكت املر  رش، 2015ويف متوز / یولیه  هت يس تقررا مفصال عن  ه اجل سانیة والتو س والهویة اجل ادا ٕاىل حتدید اجل اكت اس هت رصد  ٔوغندا املعين  ىل احتاد  ة  يس والهویة ٔساس ك ه اجل التو
سانیة ام  اجل مترب  2014يف  ٔیلول / س اك جسلت يف الفرتة السابقة .. 171یبني  تقررا 2016مع توصیات مسهتدفة، ؤصدر يف  هت  ا

 

ل مترب  وس ٔیلول / س س الوزراء، يف  ٔن رئ سانیة  ام 2015صندوق الكرامة إال س 2014، عندما سئل عن ٕاقرار مرشوع قانون  سیة] ل لمثلیة اجل رشیع املناهض  ر ما یيل: "هذا القانون [ال ، ذ
لفعل قانون ینا  ٔن   ، ام  رضور ت مسمترة يف  ٔ ". واكنت إالدا اول هذه املس ي ی  .2015ركه الربیطانیون ا

 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ug/ug008en.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/530c4bc64.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/530c4bc64.pdf
http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf
http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf
http://eacj.org/wp-content/uploads/2016/02/Appl.-No.3-of-2015-Ruling-of-the-Court.pdf
http://eacj.org/wp-content/uploads/2016/02/Appl.-No.3-of-2015-Ruling-of-the-Court.pdf
http://hrapf.org/east-african-court-of-justice-gives-judgment-in-uganda-anti-gay-act/
http://hrapf.org/east-african-court-of-justice-gives-judgment-in-uganda-anti-gay-act/
https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/15_02_22_lgbt_violations_report_2015_final.pdf
https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/15_02_22_lgbt_violations_report_2015_final.pdf
http://hrapf.org/uganda-lgbti-violations-report-2016/
http://hrapf.org/uganda-lgbti-violations-report-2016/
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Country_Reports/Uganda.pdf


ٓذار / مارس  ل 2016ويف  ري احلكو  قانون، د ي ميثل "املنظامت  زي النفاذ، ا ة  سان (حتمی القمع القانوينم تدى التوعیة وتعزز حقوق هنا" وفقا ملقال يف العدد الثالث حملايم حقوق إال ٔصدره م  ،(
سمرب  ٔول / د سان يف اكنون ا  .2016إال

 

ٔطلقت  ٔوغندا  سیة  ٔقلیات اجل ٔغسطس  قضیةا ٓب /  زال مسمترة. يف  ة، اليت ال  ل لغبت البال ة املضادة  ر القائد إالجنیيل سكوت ح ٓ ء يف مكباال 2016هامة ف یتعلق ب ٔسبوع الكرب ، اكن 
ب عنیفشلك  مضطرب  .والتخطیطالرشطة  ارات س

 

ٔحصاب  اجل العدید من  ٔمم  تفویضوقد  سان وفريوس نقصا رشیع احلايل: القوانني اجلنائیة واملدافعني عن حقوق إال ل هنا ما یيل ف یتعلق  ارش من ب شلك م ٔوغندا  دة  رشیة / إالیدز ف  املت ة ال املنا
ام  ام  2010یتعلق ب سو يف  ام  2010والقوانني اجلنائیة وجرامئ الكراهیة يف  سان يف  ام ، وقوانني الوفاة والقو 2011والكراهیة واجلرامئ، واملوت، واملدافعون عن حقوق إال انني اجلنائیة يف 

ام 2012 سان يف  ن  ددت، 2015. ويف متوز / یولیه 2013، واملدافعني عن حقوق إال ة (الفقر عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  لجنة املعنیة  ة  دم وجود 16و  15املالحظات اخلتام ٔن   (
س املثيل  ىل اجل يس القامئ  ت ٕاللغاء جترمي السلوك اجل ا لتعدیل قانون العقو ٔوغندا ٕاىل اختاذ خطوات  ا  ل د لق اهض  متیزي ضد املثلیات واملثلیني ومزدو قانون م ع ا لرتايض "، فضال عن م

سیة و" تقدمي اجلن ري الهویة اجل يس ومغا  اة ٕاىل العدا ".املیل اجل

 

ٔكتور  ٔول /  رشن ا ٔول،  تلقت، 2011ويف  وري الشامل ا لت ثالثة مهنا فقط (مجیعها 19ٔوغندا، يف استعراضها ا ٔعامل العنف ضد املثلیات  توصیة، ق ون  رك ن  ٔفراد ا تتعلق مبالحقة ا
ستع ة. ويف  رشیعات اجلدیدة القامئة واملقرت ل ة التوصیات  سیة). وتتعلق بق ري الهویة اجل يس ومغا رشن الثاين / واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔوغندا يف  ي عقدته  وري الشامل الثاين ا راض ا

ٔن 1620نومفرب  و  18تقرر الفریق العامل یتضمن  مرشوع، یبدو  يس تلقهتا ا ه اجل لتوج ٓذار / مارس  -توصیة  ٔنه يف حواره 2017حىت وقت كتابة هذا التقرر ( ري  )، مل یقدم الوفد ردوده بعد. 
سیة ومزدو سیة ومزدو املیول اجل سیة ومزدو املیول اجل سیا ومزدو املیول اجل اص املثلیني واملتحولني  ٔش ٔن ا يل ادعى  لمتیزي التفا سانیة ال یتعرضون  ري الهویة اجل يس ومغا  املیل اجل

ٔي شكوى س  ل مجیع املواطنني (الفقرة  وميكهنم ال  ).56م

 

ر / مایو  ٔ دم وجود ٔشارت، 2016ويف  اقة ٕاىل " اص ذوي إال ٔش ة حقوق ا ىل اتفاق رشف  لجنة اليت  ىل  ا اصة  لیه ... و اقة والقضاء  یات ذوات إال ساء والف متیزي ضد ال تدابري ملموسة ملنع ا
سانیة". يس والهویة اجل  ٔساس املیل اجل

 

ٔوغندا، اكن  سانیة يف  ري الهویة اجل يس ومغا ىل شعب املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل رته  ي متت ز ٔصدرته احملمكة العلیا ويف ضوء القمع الشدید ا ي  متیزي واحضا يف احلمك ا ٔ العاملي لعدم ا املبد
ٔوغندا يف  ٔویويف  زاع، ولكن ما جيمواكسا و س حمل  ني ل لمد يس  ه اجل لهيا، فٕان التو ب الطبیعة" یعاقب  رت ٔعامل "املعرفة اجلسدیة ضد  ٔن  ىل الرمغ من  ث  ه هو سوء م، ح عام ري الفصل ف

د اكت لكني، دیف امني يف اكشا  ملثل، بعد  يس. و ٔساس هذا املیل اجل ىل  اكت وإالیذاء البدين ومصادرهتا)  س ضد رولینج ستون، اكن الرشطة (البحث عن املمت شی ٔوزميا  حول ما  السؤالو، و 
س حول "املثلی ها، ول هتا ٔوغندا مت ا د حول مرشوع قانون ماكحفة املثلیة املقرتح يف  صا ني يف جو م لمد ستوریة  د ذاهتا".ٕاذا اكنت احلقوق ا  ة يف 

  

http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2016/1/The%20Non%20Governmental%20Organisations%20ACT%202016-1(1).pdf
http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2016/1/The%20Non%20Governmental%20Organisations%20ACT%202016-1(1).pdf
http://hrapf.org/laws/
http://hrapf.org/laws/
http://hrapf.org/legal-analyses/
http://hrapf.org/legal-analyses/
http://ccrjustice.org/smug-experts
http://ccrjustice.org/smug-experts
https://76crimes.com/2016/08/05/international-outcry-condemns-uganda-police-raid/
https://76crimes.com/2016/08/05/international-outcry-condemns-uganda-police-raid/
https://www.buzzfeed.com/davidmack/uganda-pride-2016?utm_term=.fi4vEOx7J#.cewBjM7ra
https://www.buzzfeed.com/davidmack/uganda-pride-2016?utm_term=.fi4vEOx7J#.cewBjM7ra
https://www.buzzfeed.com/davidmack/uganda-pride-2016?utm_term=.fi4vEOx7J#.cewBjM7ra
https://www.buzzfeed.com/davidmack/uganda-pride-2016?utm_term=.fi4vEOx7J#.cewBjM7ra
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UGA-CO-7.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27.Add.1_EFSonly.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.55.Add.2_EFSonly.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.47_en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/150/73/PDF/G1515073.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/150/73/PDF/G1515073.pdf?OpenElement
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/uganda/session_12_-_october_2011/ahrc1916ugandae.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/uganda/session_12_-_october_2011/ahrc1916ugandae.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/uganda/session_26_-_november_2016/a_hrc_wg.6_26_l.7_uganda.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/uganda/session_26_-_november_2016/a_hrc_wg.6_26_l.7_uganda.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fUGA%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fUGA%2fCO%2f1&Lang=en
http://www1.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/490-uganda-mukasa-and-another-v-attorney-general-2008-ahrlr-ughc-2008-.html
http://www1.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/490-uganda-mukasa-and-another-v-attorney-general-2008-ahrlr-ughc-2008-.html
http://iglhrc.org/sites/default/files/2010%20Kasha%20Jacqueline%20v%20Rolling%20Stone.pdf
http://iglhrc.org/sites/default/files/2010%20Kasha%20Jacqueline%20v%20Rolling%20Stone.pdf


 : یاالب  زام

 

 

ت قانون   2005لعام  15 رمق بقانون املعد بصیغته ،العقو

جلرامئ  155املادة  الفة (  لطبیعة) ا

 :ب یقوم خشص ٔي ٔن ىل تنص واليت

القة  (ٔ  ٔو الطبیعة، نظام ل خمالف شلك خشص ٔي مع امجلاع ٔو سیة (

س (ب) ممارسة وان، مع اجل  ٔو ح

سمح ر لشخص (ج)  ا كون الطبیعة، نظام ضد معها ٔو معه سیة بعالقة یقوم ٔن ذ  .احلیاة مدى السجن ٕاىل تصل وقد اما 51 عن تقل ال لفرتة ا إالدانة، يف لسجن ویعاقب جلنایة مرك

 

ام ا ويف  :ب الشخص ق

يس مجلاع یقومٔ) (  الطبیعة لنظام خمالف شلك طفل مع اجل

ب س يس مجلاع الطفل یقوم ٔن يف (ب) ی وان مع اجل  ح

سمح ر لشخص (ج)  يس مجلاع ذ ر طفل مع اجل  الطبیعة لنظام خمالف شلك ٔنىث ٔو ذ

ا الشخص هذا كون لسجن كون ورمبا اما، وعرشن مخسة عن تقل ال ملدة لسجن ٕادانته، عند ویعاقب، جلرمية مرك  مدى احلیاة. عرضة 

 

 الطبیعة) لنظام خمالفة جرامئ اراكب يف لرشوع (  156املادة 

ا كون 155 البند يف لهيا املنصوص اجلرامئ اراكب يف رشع خشص ٔي " ٔن ىل وتنص  .اما 41 جتاوز وال سنوات سبع عن تقل ال ملدة إالدانة لسجن عند وعرضة جلنایة مرك

 

اص بني الالئقة ري ملامرسات (اخلاصة   158 املادة س) نفس من ٔش  اجل

ر خشص ٔي ) 1( ر طفل مع اص، ٔو ام ماكن يف سواء لحیاء، ادش فعل ٔي راكب یقوم ذ ر، خشص ٔو ذ سهیل ٔو ذ دة قام ب ر خشص ٔو طفل وحتریض ومسا  ادش فعل الراكب ذ
یل من هذا ٔي معل اراكب سهیل اول ٔو ريه، مع ٔو معه لحیاء ر خشص ٔي انب من املال دفع مقابل الق ر طفل مع ٔو نفسه مع سواء ذ ر، خشص ٔو ٓخر ذ  اص، ٔو ام يف ماكن سواء ذ
ایة اركب قد كون  .اما ٔربعة عرش ىل جتاوز وال سنوات سبع عن تقل ال ملدة لسجن ٕادانته، عند ویعاقب، ج

 

ٔي2(  قامت ٔو راشدة، ٔنىث ٔي ٔو ٔنىث، طف مع لحیاء، ادش فعل ٔي راكب اص، ٔو ام ماكن يف سواء تقوم، ٔنىث ) 

سهیل دة ب ٔو وحتریض ومسا یل هذا من معل ٔي اراكب سهیل اولت ٔو ريها، مع ٔو معها لحیاء ادش فعل الراكب ٓخرى، ٔنىث طف   مع سواء ٔنىث خشص ٔي انب من دفع املال مقابل الق
ت كون قد اص، ٔو ام ماكن يف سواء راشدة، ٔنىث ٔو ٓخرى ٔنىث طف مع ٔو نفسها ایة ارك هتا عند وتعاقب، ج  .اما عرش ٔربعة ىل جتاوز وال سنوات سبع عن تقل ال ملدة لسجن ، ٕادا

 

ٔي3( س نفس من ٓخر طفل مع لحیاء، ادش فعل راكب اص، ٔو ام ماكن يف سواء یقوم، طفل )  ٔفعال هذه من فعل ٔي اراكب  وسهیل املال فع حماوالت ٔو اجل ل من ا  مع خشص ٔي ق
س، نفس من خشص ٔو ٓخر طفل مع ٔو الطفل نفس كون ٔو ام ماكن يف سواء اجل ا اص،  متع خلدمة عرضة، وكون جلرمية، مرك  خيدم ملا وفقا حتدد ٔن لمحمكة جيوز كام ٔو املشورة تقدمي ٔو ا

 ."لطفل العلیا املصاحل

https://www.unodc.org/res/cld/document/zmb/1931/the_penal_code_act_html/Zambia_Penal_Code_Act_1930_as_amended_2005.pdf


 

 التعلیق

ىل  ىل الهجامت ضد املثلیني واملثلیات)  11ىل الرمغ من حصولها  قات حمایدة"  ٔن "حتق ش دة ( لت فقط توصیة وا یا اىل –توصیة ق رش زام يس يف  مل  ه اجل لتو ىل  ردودهااملواضیع املتعلقة 
ام  ول  سمرب اكنون  ورة الثانیة يف د وري الشامل ا ستعراض ا دة 2012التوصیات يف  سان يه وا ٔن: "حامیة وتعزز حقوق إال ٔشارت  رشیة / إالیدز  ة ال . ويف ٕاشارة ٕاىل فريوس نقص املنا

رشیة و  ة ال ه فريوس نقص املنا دیدة ملوا ذ سیاسة وطنیة  ٔمعدة بناء وتنف ٔي يشء عنمن  ارش  ري م ٔو  ارش  شلك م ر  الف ذ مل تذ ىل  سانیة إالیدز"، ولكن  يس والهویة اجل ه اجل ٔ التو . یبد
ام  رشن الثاين  یا يف نومفرب  وري الشامل ادورة الثالثة لزام  .2017ستعراض ا

 

ریل  ٔ سان /  ىل الناشط بول اكسوكومو 2013ويف ن ض  ٔلقي الق ٔن حتدث يف التلفزیون الوطين عن رضورة ٕالغاء املواد  وقف،  اك، بعد  من قانون  158و  156و  155ٔمام حممكة الصلح يف لوس
 ٔ ت (اليت تصنف حتت "اجلرامئ ضد ا ر،  25الق"). ويف العقو ام" (ويه جرمية مزجعة مبوجب امل رٔتهشباط / فربا ة يف ماكن  الق ٔ ري  ٔغراض  س  هتمة "ال (ز) من قانون  178ادة احملمكة 

ٔمام ا و يف هذا احلمك  . وطعنت ا ٔدى ٕاىل تربئة اكسوكومو ابة مما  فاع لٕال ة ل و مل تقدم قضیة اكف ٔن ا ت)، معتربة  ر / مایو  15حملمكة العلیا. ويف العقو القايض مولونغويت تربئة  ٔكد، 2015ٔ
و مل تقدم دعوى ضد اكسوكومو ٔن ا   .اكسوكومو وحمك ب

http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/zambia/session_14_-_october_2012/ahrc2213zambiae.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/zambia/session_14_-_october_2012/ahrc2213zambiae.pdf
http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2014/03/Kasonkomona-Ruling.pdf
http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2014/03/Kasonkomona-Ruling.pdf
http://www.southernafricalitigationcentre.org/cases/completed-cases/zambia-activist-defends-right-to-freedom-of-expression/
http://www.southernafricalitigationcentre.org/cases/completed-cases/zambia-activist-defends-right-to-freedom-of-expression/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/case-of-paul-kasonkomona/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/case-of-paul-kasonkomona/


 : ابوايالب  زم

 

 )2006متوز /یولیو  8من قانون (اعتبارا وإالصالح) اجلنايئ (التدون القانون

 لواط) (املتعلقة . 73املاد 

ٔي1"( ور من خشص )  ن، ا ر، ٓخر خشص مبوافقة یقومون ا يس مجلاع ذ ٔي الرشج، طریق عن ٓخر خشص مع اجل اكك ستدعي معل ٔو   االتصال عن خمتلف اكن ٕاذا حىت اجلسدي ح
يس ادش ري الئق فعل ٔنه اقل خشص ٔي وراه الرش اجل ته یمت لحیاء، و لواط ممارسة هتمة معاق اوز ٔو تصل لغرامة عرضة وكون ا دة سنة ىل زید ملدة ال السجن ٔو 14 ال مستوى تت  وا

 .لكهيام ٔو

ٔن3البند ( لیه ینص ملا ) وفقا2( ام يف املشاركني الطرفني لك ) ف هتم یمت ٔن ) ميكن1البند( يف ٕالیه املشار لفعل الق م وٕادا  .لواط ٕاهتا

الن مت الشك شهبات ) لتجنب3( تص االهتام هذا ٔن إال ر خشص ضد ا ور من شاب ضد لحشمة الفعل املنايف ركب ٔو مع الرش امجلاع مارس ذ  :العمر يف صغري ا

 (ٔ يت سن دون ( هتمة خطورة تتفامق ٔن جيب سنة، عرشة اث  القضیة حسب ىل العرض هتك ٕاىل ا

ر الشخص هذا موافقة ودون اما عرش ستة سن دون ولكن اما عرش اثين سن فوق اكن ٕاذا (ب)  هتمة ٔن تتفامق جيب املراهق، ا ایة اركب اجلاين وكون العقوبة وتغلظ ا  كام او العرض هتك ج
 .القضیة يف احلال هو

ر الشخص هذا ومبوافقة عرشة السادسة سن دون ولكن اما عرش اثين سن (ج) فوق  لحیاء ادش فعل اركب املراهق، ا

 .املراهق الشاب مع

 

 التعلیق

ام  تلقت ٔكتور  ٔول يف  وري الشامل ا ستعراض ا ام  2011زميبابوي يف  دة فقط ٕاللغاء قانون  ٔقرب وقت ممكن" (فرسا) "يف 2006توصیة وا و هذه  –  هشة رفضت ا شلك ال یثري ا
ورة الثانیة لال يل. ويف ا ٔو يف احلوار التفا هنايئ  سانیة يف تقررها ا ٔو الهویة اجل يس  ه اجل و ٕاىل التو رش ا رشن الثاين / نومفرب التوصیة ومل  ابوي يف  وري الشامل اليت عقدهتا زم ستعراض ا

و 1620 ىل هذه التقارر، يف 12، تلقت ا و ردها  رخي كتابة هذا التقرر، مل تقدم ا ، تتعلق يف معظمها بعدم التجرمي. وحىت  ٔن تقرر الفریق العامل مل  توصیة تتعلق جبمعیة سو لني  ٔي  س
. و يل ل سانیة يف احلوار التفا ٔو اجل سیة  قلیات اجل ٔ ر ل  ذ

 

لت حم ىل مدى السنوات املاضیة، ق س  سیة واجل ٔقلیات اجل ه ضد ا عي والسیايس احلاد واخلطاب املو ج ٔجواء العداء  ٔكتور ىل الرمغ من  سا   2016مكة العمل (مقرها يف بوالوایو)  يف  ال
لیه ودفع غرامة بعد ض  ب الق س ٔطلق من اخلدمة املدنیة  ي اكن قد  ه  لعامل شباب ا ٔقام ام  GALZمدامهة الرشطة حلفل  دت. وقد 2014يف  يس  و ه اجل ٔساس التو ىل  ٔن الفصل  احملمكة 

رد  يس مل  ه اجل ىل الرمغ من التو ستور).ري دستوري ( ة يف وثیقة ا  امسه رصا

 

سان  ریل / ن ٔ ةيف  2016يف  رشیع المالحظاهتا اخلتام ٔن ال دة حلقوق الطفل عن قلقها من  ٔمم املت ٔعربت جلنة ا هنا ،  ٔمور من ب ستور"، ف یتعلق ب متیزي يف ا دم ا سق مع  ري م زال  وطين "ال 
سیا. ٔطفال املثلیني   ا

 

 

 

  

http://www.unodc.org/res/cld/document/zwe/2006/criminal_law_codification_and_reform_act_html/criminal_law_codification_and_reform_act.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/zimbabwe/session_12_-_october_2011/ahrc1914zimbabwee.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/zimbabwe/session_26_-_november_2016/a_hrc_34_8_add.1_av_zimbabwe_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/zimbabwe/session_26_-_november_2016/a_hrc_34_8_add.1_av_zimbabwe_e.pdf
http://www.voazimbabwe.com/a/zimbabwe-sexual-orientation-sex-marriage-unconstitutional/3024732.html
http://www.voazimbabwe.com/a/zimbabwe-sexual-orientation-sex-marriage-unconstitutional/3024732.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/ZWE/CO/2&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/ZWE/CO/2&Lang=En


یا  ٓس
  



 : ستانالب  ٔفغا

 

 

ت قانون   1976لعام  العقو

،ا :الثامن الفصل عتداء العرض وهتك لواط، الز يس و  اجل

 427ة املاد

ي الشخص یعاقب )1( يس الشذوذ ٔو الز ركب ا  .طوی ملدة لسجن اجل

دة ) ويف2( ٔن التالیة، احلاالت من وا د اراكب ف ٔفعال ٔ اله، احملددة ، ا  مشددة وتصبح السجن عقوبة تغلظ ٔ

ي الشخص فهيا كون اليت احلا يف ٔ.  .بعد اما عرش مثانیة یبلغ مل ٓخر خشص ضد اجلرمية فهيا اركب ا

 

 التعلیق

سیة املثلیة الرضائیة. املادة ( ٔفعال اجل ٔن اجلرامئ املتعلقة  ش ٔحاكم رصحية  ٔیة  ىل  ٔفغاين ال حيتوي  ت ا لجوء ٕاىل قانون الرشیعة، اليت حت130قانون العقو سمح  ستور  يس ) من ا شاط اجل ظر ال
ام ارج الزواج املثيل شلك  يس  شاط  ٔي  دام. و ٔقىص عقوبة إال سیة املثلیة حبد  ٔفعال اجل ستاين ا ٔفغا ام  وتؤكد. وجيرم قانون الرشیعة  ٔواخر  ٔن املثلیات واملثلیني  2016مقا يب يب يس يف 

سیة  سانیةومزدو املیول اجل ري الهویة اجل ع املستوى "اك ومغا امل رف هتم. ونقل عن  ىل ٕاخفاء هو ضطهاد الشدیدة وجيربون  ت  ريها من عقو ٔو  شون يف خوف دامئ من هذه العقوبة  ن هناك یع
ٔعامل املثلیة"، وهذا یتفق مع ٕاجامع واسع بني العل ٔن ا ت  دام هو العقاب املناسب ٕاذا ث ٔن إال ىل  ستان. رخيامء  ٔفغا  من هذا القمع يف 

 

لواط" ل القانوين ملصطلحا ٔن یبدو لغة يف "ا ٔفغانیة ا ور بني امجلاع ٕاىل ٕاىل شري ا ٔن الواقع ويف .العمر عن النظر بغض ا يس عتداء جرمية ف ٔطفال ىل اجل اص مع سیة القات ٕاقامة ٔو ا  ٔش
ٔفعال واصفا . 427 املادة من ٔ  2 الفرعیة الفقرة تندرج حتت الرشد سن عن ٔعامرمه تقل سیة ا ال بني اجل ٔلوفا ٔمرا كن مل "لواط" البالغني الر ل من م ل ىل دث ، وهذا ق  الرتجامت يف املثال س
ا ( 1977 ) ٔلبانیا اجلنايئ القانون من د املصطلح ٔن كام ،( 1933 ) والتف ث القدمي الرويس القانون يف عرف توا ي ر ا ٕاىل شري ما ادة "لوطي" لكمة اكنت ح ل مع الرش امجلاع مارس ا  ر

ٔعامرمه بني   .العمر عن النظر ٔخر، بغض ن ترتاوح  ٔوالد املراهقون ا زي (ا شا  ىل  ، فٕان املامرسة التقلیدیة املمتث يف إالبقاء  ىل ذ الوة  يس ورموز الوضع بني  18و  14و اما) لالستعامل اجل
الی رشة  ٔكرب سنا، م ال ا  ا.الر

 

ورة يف وري إالستعراض من الثانیة ا ر/الثاين اكنون يف الشامل ا ستان تلقّت ،  2014ینا دة توصیة ٔفغا سانیة اكنت مرتبطة وا يس والهویة اجل ه اجل ابة " لتو لتايلمالحظةإال  .(الرفض " و
ستان دعت قد الرنوج اكنت ت قانون ٔحاكم ٕاللغاء“ ٔفغا ّرمة العقو سیة لعالقات ا س نفس من البالغني بني لرتايض تمتّ  اليت اجل  .”اجل

دام عقوبة خّص  ما يف توصیات ٔي تتطّرق مل سیة لمامرسة إال دام عقوبة ٕاللغاء توصیات رفع متّ  لكنّ  املثلیة، اجل ٔساس من إال ىش مبا ا ويل لقانون ووفقاً  والسیاسیة، املدنیة احلقوق مع ی  حلقوق ا
سان ٔحاكم شمل ٔن  بدّ  ال إال سیة ملیول املتعلّقة ا رشن الثاين  .اجلندریة والهویة اجل وري الشامل القادم يف  ٔستعراض ا  .2018ا

 

سان  ٔفغانیة املستق حلقوق إال لجنة ا ٔعضاء ا بار  د  ٔ ٔن  ىل الرمغ من  سان يف تعزز وحامیة حقوق وحصة املثلیات واملثلیني  حرضو ٔن دور املؤسسات الوطنیة حلقوق إال ش ومزدو لقة العمل 
ر / شباط  یا واحملیط الهادئ يف فربا ٓس سانیة يف  ري الهویة اجل سیة ومغا ري الهویة اجل يس ومغا ٔنه 2015املیل اجل ر ، ٕاال  ٓن ذ ٔو  نمل یمت حىت ا يس  يس والهویة ٔي اجتاه  ه اجل لتو علقة  قضا م

سانیة ٔعامل اجل لجنة. يف   ت ا

 

  

http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/AF/Penal%20Code%20Eng.pdf/view
http://www.bbc.com/news/world-asia-36884732
http://www.bbc.com/news/world-asia-36884732
https://islamicommentary.org/2016/06/the-roots-of-homophobia-and-anti-gay-sentiment-in-the-muslim-world-by-ali-olomi/
https://islamicommentary.org/2016/06/the-roots-of-homophobia-and-anti-gay-sentiment-in-the-muslim-world-by-ali-olomi/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AFSession18.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AFSession18.aspx
http://www.asiapacificforum.net/events/2015-APF-UNDP-sogi-workshop/
http://www.asiapacificforum.net/events/2015-APF-UNDP-sogi-workshop/
http://www.aihrc.org.af/
http://www.aihrc.org.af/


 :  بنغالدشالب

 

ت قانون    1860لعام  45القانون   1860،العقو

الفة (اجلرامئ " 377 البند  لطبیعة) ا

قامة طواعیة یقوم من يس امجلاع ممارسة ٔو سیة القة ٕ ل مع لطبیعة خمالف شلك اجل وان، ٔو امرٔة ٔو ر ني من ٔي من لسجن ٔو احلیاة، مدى لسجن لعقاب عرضة كون ح  قد ملدة النو
 .لغرامة عرضة ٔیضا وكون سنوات، 10 ٕاىل تصل

ل اكف إالیالج :التفسري يس امجلاع ٔراكن الك  .القانون من البند لهذا وفقا جرمية یعترب ما وهو اجل

 

 :التعلیق

ورة يف العائلیة القمي ٕاىل إالشارة مع لزتامن وري إالستعراض من الثانیة ا سان يف الشامل، ا ریل/ن ر الشؤون وافق ،  2013ٔ ة وز لجنة موقف ىل البنغالديش اخلارج سان، حلقوق الوطنیة ا  إال
س واملثلیات  املثلیني حامیة رضورة ٕاىل املوقف ٔشار وقد يس وثنائيي اجل ه اجل متیزي العنف منومزدو التو ن تعرضوا . القانویني وا ني ا ین انب املتطرفني ا هتدید من  ت العنف وا ٔن مستو ري 

سیة قد ارتفعت  ري الهویة اجل يس ومغا ام لمثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ازهلم والفرار من 2016ىل حنو مطرد طوال  ريون ٕاىل مغادرة م ىل هذا النحو، اضطر الك و امحلایة. و ، ومل تقدم ا
اهتم.  الب خوفا من ح

 

ظامت  ٔثريا وم ٔن هناك ت ىل الرمغ من  ش ( الد سانیة يف بن يس والهویة اجل ه اجل لتو ة قامئة معنیة  ري حكوم ظامت  د م ایة ال تو ش ومجعیة الر ل بنني بنغالد ، م ذ فرتة طوی متع املدين م ا
عیة  ل Bhanduج نرتنت م ىل  متعات احمللیة  ة  Roopbaan ،Shambhab، وا ري حكوم سجیل مكنظامت  ات من ال مو متكن هذه ا ٔن  ري احملمتل  ة قوس قزح)، ومن  لیه) وح (شبكة م

ٔن املاد سانیةٕاىل عضویة  متتد 377ة كام هو مفهوم  يس والهویة اجل ه اجل ة؛ املنظامت العام يف جمال التو ام  و ٔقر يف  يس والهویة  2011نظر  ه اجل د املعنیة بقضا التو د احملامني الوح ٔ ل  من ق
الدش. سانیة، سارة حسني بن  اجل

 

لت ور ق سانیة يف ا يس والهویة اجل ه اجل ىل التو متیزي القامئ  ني ف یتعلق  ذ تدریب لتوعیة املوظفني العموم ش توصیة لتنف وري الشامل، ولكن مل یمت التطر بنغالد ٔوىل لالستعراض ا ق ٕاىل ة ا
ورة الثانیة ٔ يف استعراضها يف ا شلك ملحوظ.  هذه املس دثت  ٔن هذه التوعیة قد  ىل  د دلیل  ٔنه ال یو یا (املؤسسات الوطن  قدراتكام  ٓس وب  سان الوطنیة يف ج یة) سبع مؤسسات حقوق إال

ام  سیة يف  يس والهویة اجل ه اجل ىل قضا التو ابة  ام 2013لٕالست ر اكنون الثاين  ش ستكون يف ینا ورة الثالثة لبنغالد وري الشامل ا ستعراض ا  .2018. و

 

رتفت ٔس 2013نومفرب  15بنغالدش يف  ا ريها من احلقوق املدنیة ا ٔغراض التصویت، والسفر، وحتدید و س الثالث"، وذ  ٔهنا "اجل ىل  ة الهیجراس   اسیة.قانونیا بف

 

ملثلیني  شیة معنیة  الد ٔول جم بن ام  Roopbaanرشت  ر  ادراهتاووسعت  2013يف ینا هنم اثنان من املناسبات العامة  م عوة، من ب القات  -' جتمع قوس قزح " -يف تنظمي الوعي وا لتعزز 
ام  ام  2014الصداقة والتنوع يف داك يف   . 2015و

 

ر  الدش العلمي (2015يف فربا ٔول كتاب يف بن جیت روي، 2010، مؤلف  ٔف سیة املثلیة،  ل) حول الهویة اجل ني. ق ین ٔصولیني ا ل ا ىل ما یبدو من ق  بوحشیة يف شوارع داك، 

 

 

 

  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?act_name=&vol=&id=11
http://www.youtube.com/watch?v=_BQkJm34KzQ
http://www.youtube.com/watch?v=_BQkJm34KzQ
http://www.youtube.com/watch?v=_BQkJm34KzQ
http://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/SOGI/Bangladesh_SOGI_2011.pdf
http://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/SOGI/Bangladesh_SOGI_2011.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bangladesh/session_16_-_april_2013/js3_upr_bgd_s16_2013_jointsubmission3_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bangladesh/session_16_-_april_2013/js3_upr_bgd_s16_2013_jointsubmission3_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bangladesh/session_16_-_april_2013/a_hrc_wg.6_16_l.10_bangladesh.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/175698/RegionalReportGenderHIV.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/175698/RegionalReportGenderHIV.pdf
http://www.csbronline.org/wp-content/uploads/2016/08/ShaleAhmed_HjraRights_CSBR-ILGAAsia2015.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
https://lgbtbangladesh.wordpress.com/2010/07/17/samakamita-the-first-bengali-book-analysing-the-issues-of-homosexuality/
https://lgbtbangladesh.wordpress.com/2010/07/17/samakamita-the-first-bengali-book-analysing-the-issues-of-homosexuality/


 : نالب  بو

 

ت قانون  2004لعام  العقو

سیة اجلرامئ : 14 الفصل س  اجل الف (اجل  لطبیعة) ا

 213 املادة تنص

س ممارسة جرمية راكب مذنبا املهتم كون " الف اجل لواط يف ممارسة الشرتاك املهتم قام ٕاذا لطبیعة، ا  الطبیعة" نظام ضد ٓخر يس سلوك ٔي ٔو ا

 

 اجلرامئ ٔن ىل 214البند 

سیة الفة "اجل ل من تعد لطبیعة ا سیطة اجلنح ق  ".ال

 

ات :الثاين الفصل  اجلرمية در

 : 3البند 

ت قانون من الغرض لیتضح ، العقو ٔن ذ ات ف ٓيت النحو ىل كون اجلرمية در  :ا

سیطة اجلنح من اجلرامئ من النوعیة هذه (ج) تعترب ت قانون لنص وفقا ال دة سنة ٔقصاها ملدة لسجن ت اجلرامئ مركب ویعاقب القوانني، من ريه ٔو هذا العقو د شهر عن تقل وال وا  ا يف وا
 املهتم ٕادانة

 

 التعلیق

ام  ٔواخر  ي عقد يف  وري الشامل ا ٔوىل لالستعراض ا ورة ا سبق  قال، 2009ويف ا ن مل  ت يف بو ري الطبیعیة الواردة يف قانون العقو ٔفعال  ٔحاكم املتعلقة  ٔن ا ٔشاطر  ٔن  ٔود  ن: " ممثل بو
یل م ة ورغبة من شعبنا ".لها م ا كون هناك  ٔحاكم عندما  ث ميكن تعدیل ا ٔفعال اليت وقعت بني خشصني ح  ذ صدور القانون املتعلق 

 

ام  وري الشامل يف  ٔو املسائل ذات الص يف دورهتا الثانیة لالستعراض ا  ٔ ٔیة ٕاشارة ٕاىل هذه املس رد  ٔنه مل   .2014ویبدو 

 

لو ری مل تق ٔ سان /  وري الشامل يف ن س يف دورهتا الثانیة لالستعراض ا يس من نفس اجل ٔربع ٕاللغاء جترمي السلوك اجل ٔي من التوصیات ا ن  ن التايل يف اكنون . وسیجري استعراض بو2014ل بو
ر   .2019الثاين / ینا

 

  

https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814108.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bhutan/session_06_-_november_2009/a_hrc_wg.6_6_l10_bhutan.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bhutan/session_06_-_november_2009/a_hrc_wg.6_6_l10_bhutan.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bhutan/session_19_-_april_2014/a_hrc_27_8_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bhutan/session_19_-_april_2014/a_hrc_27_8_e.pdf


 

 : ي دار السالمالب  رو

 

 

ت قانون ة  طبعة ،  22الفصل ،العقو ق   2001م

الفة (اجلرامئ  لطبیعة) ا

قامة طواعیة یقوم منىل:  ینص القانون من 377 البند يس امجلاع ممارسة ٔو سیة القة ٕ ٔو لطبیعة مع خمالف شلك اجل ل  وان، ٔو امرٔة ر  ٔو احلیاة، مدى لسجن لعقاب عرضة كون ح
ني من ٔي من لسجن لیه غرامة مالیة. 10  ٕاىل تصل قد ملدة النو  سنوات كام یفرض 

ل اكف إالیالج :التفسري يس امجلاع ٔراكن الك  .القانون من البند لهذا وفقا جرمية یعترب ما وهو اجل

 

 التعلیق

ریل  ٔ ورة الثانیة يف  وري الشامل ل ستعراض ا ي دار السالم التوصیات امخلس اليت قدمت يف  رو الفا. 2014رفضت  ام  و وري الشامل يف  ٔول لالستعراض ا وري ا  2009لرفضها ا
شیك ورة الثانیة يه ٕالغاء التجرمي (فرسا) وكندا، وٕاسبانیا، وامجلهوریة ال سیة ل اوف الرئ متیزي)، اكنت ا دم ا ٔن  ش ت املنقح (الفصل (ومعظمها  ي یعید تطبیق عقوبة 22ة)، وقانون العقو ) ا

ىل ال  دام  ري مقصود، معلیة إال سان شلك  ش، اليت تتعارض مع حقوق إال دمت بنغالد ة). واست شیك س (ٕاسبانیا وامجلهوریة ال يس من نفس اجل وري الشامل سلوك اجل شجیعستعراض ا  ل
رو ٔرسیة التقلیدیة".( عیة مبا یتفق مع "القمي ا ج ىل دمع سیاساهتا   ي دار السالم) 

 

سان املثلیني واملثلیات لجنة العاملیة حلقوق ٕا ٓن) قدمت ا الیا حترك ا ام  ( متیزيلجنة معاهدة ٕالغاء  تقرر ظل 2014يف  ساء تصف  ا ه اجلضد ال لتو اكت اليت تتعرض لها املرٔة ف یتعلق  هت يس إال
سانیة.  والهویة اجل

 

ام  ذ  ي دار السالم بتدرجي 2014م رو ت الرشعي، قامت  ٔوردر  ٔمرها يف قانون العقو ىل الرمغ من 2013(سیك  ل  نتقادات)،  ٔن تد سان. واكن من املقرر  املستفادة من جعزها يف حقوق إال
ايم  ذ يف  زي التنف لتان الثانیة والثالثة  س (ويف هذه  2016و  2015املر لرتايض من نفس اجل يس  ىل السلوك اجل دام  ، اكن من املقرر تطبیق عقوبة إال ساء). وحىت  -املر ال وال لك من الر

دام  ٓخر ٕا ٔن  لتني الثانیة والثالثة. كام  ي ال ميكن بدونه امليض قدما يف املر ي مل تصدر قانوهنا إالجرايئ، ا رو ٔن  ٓن، یبدو  و يف ا ل ا ام من ق ي اكن يف  ، 1957رو هیومن  حتذر. ومع ذ
اص. حمس شلك  ٔن السلطان احلايل م ش من  س وو  رای

 

ةوتويص جلنة حقوق الطفل يف  ر  مالحظاهتا اخلتام روين دار السالم يف شباط / فربا ٔن  ٔمور، 2016ش ة ٕاىل التصدي، يف مج  ، بتعزز اجلهود الرام و ، بتكرار التوصیات السابقة املقدمة ٕاىل ا
، ؤوصت بتحسني ىل سو .- الوعي لمتیزي القامئ  ل هذه القضا ىل م  التعرف 

 

 

  

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Brunei_Penal_Code_1951_Full_text.pdf
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/b/brunei-darussalam/
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/b/brunei-darussalam/
http://arc-international.net/wp-content/uploads/2014/05/UPR19-SOGI-report.pdf
http://arc-international.net/wp-content/uploads/2014/05/UPR19-SOGI-report.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BRN/INT_CEDAW_NGO_BRN_18370_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BRN/INT_CEDAW_NGO_BRN_18370_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBRN%2fCO%2f1-2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBRN%2fCO%2f1-2&Lang=en
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2013/EN/syariah%20penal%20code%20order2013.pdf
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2013/EN/syariah%20penal%20code%20order2013.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/Brunei-Open-letter-on-2013-Penal-Code.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/Brunei-Open-letter-on-2013-Penal-Code.pdf
https://www.hrw.org/news/2016/02/10/human-rights-shouldnt-be-sidelined-asean-summit
https://www.hrw.org/news/2016/02/10/human-rights-shouldnt-be-sidelined-asean-summit
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/035/31/PDF/G1603531.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/035/31/PDF/G1603531.pdf?OpenElement


 

 : ة احملت –غزة الب ٔرايض الفلسطی  ا

 

ت قانون ٔخوذ العقو   .غزة قطاع يف املفعول ساري  1936لسنة  74رمق ، الربیطاين نتداب قانون من امل

سیة املامرسات جترم القانون من )2(152املادة  ال بني اجل ال)   سنوات. 10 ٕاىل تصل وقد السجن بعقوبة الر سیة بني الر  (املامرسات اجل

ٔي خشص: 2"(  (- 

ٔو ٔمر الطبیعة؛  ٔي خشص ضد  یه معرفة جسدیة ب  (ٔ ) 

ٔو لحیوان.  یه معرفة جسدیة   (ب) 

یه معرفة كون  ٔن  ر ب لشخص ا سمح  ٔو ضدها، (ج)   جسدیة به 

لسجن ملدة عرش سنوات ". ایة، ویعاقب  راكب ج  مذنبا 

       

ٔردن يف ٔیضا سار القانون هذا واكن ل ، 1977 ام ٕارسائیل يف وحىت 1951 ام حىت ا رية تعمتد ٔن ق ٔ هنا اجلنائیة ا ة القدس فهيا مبا) الغربیة الضفة يف ٔنه الحظ .اخلاصة قوان  قانون فٕان ،(الرشق
ت ٔردين العقو ي ، 1951 لعام ا ي القانون وهو ، هناك مطبق زال ما 1960 ام يف بري د ٕاىل مت تعدی وا سیة املامرسات حيظر ال ا اص بني اجل  من ٔش

س نفس  .اجل

 

 التعلیق

ام  ٔردن حىت  ٔیضا يف ا ام  1951واكنت هذه املدونة ساریة  ل 1977ويف ٕارسائیل حىت  ٔردين لعام ، ق ت ا ٔن قانون العقو ت اخلاصة هبا. وجتدر إالشارة ٕاىل  (املعدل يف  1951ٔن تعمتد قوانني العقو
س.1960ام  اص من نفس اجل ٔش سیة بني  ٔفعال اجل ىل ا ة)، دون حظر   ) ساري املفعول يف الضفة الغربیة (مبا فهيا القدس الرشق

 

ام  ذ  ٔو 2007م اولت حامس تعدیل  ام ،  ث اقرتاحت يف  نتداب الربیطاين. ح ت  دال قانون عقو ٔن  2013اس ني  لرسقة. يف  ميىن  هتمة الز وقطع الید ا ة "، وتضمنت اجل  قوانني "ٕاسالم
ٔة حىت من القانون  ٔشد وط س اكنت  ٔعامل من نفس اجل ٔن معاملهتا ل دا  ٔبدا، مفن احملمتل  رش  رشیعي.مرشوع اكمل لالقرتاح مل ی لس ال رب ا ملرور   احلايل. مل ینجح مرشوع القانون 

  

http://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-e-0633.pdf


 :  الهندالب

 

ت قانون   الهندي العقو

جلرامئ       . 377 املادة الفة (   لطبیعة) ا

ا یقوم من لك :ٔن ىل وتنص يس مجلاع طو الف اجل ل ٔي الطبیعة مع لنظام ا وان، ٔو امرٔة ٔو ر ٔشغال مع سواء مدى احلیاة، لسجن یعاقب ح عرش  ٕاىل متتد قد فرتة ٔو دوهنا ٔو الشاقة ا
 .املالیة لغرامة عرضة ٔیضا كون ٔن وجيوز سنوات،

ل اكف إالیالج - تفسري يس امجلاع جرمية ٔراكن الك  .املادة هذه يف الواردة اجل

 

 التعلیق

ل، فٕان املرٔة يف الهند  ىل الر یة ٕاال  ة التق ٔن القانون ال ینطبق من الناح ىل الرمغ من  ام .  يف الواقع ختضعو ٔكرث 377، مت مراجعة القسم 2009يف  ادة تفسريه بطریقة  ت الهندي وٕا  من قانون العقو
ي العلیا،  ل حممكة دله ال البالغني  ورفعحمدودیة من ق يس املثيل بني الر شاط اجل ىل ال ، يف  لرتايضاحلظر املفروض  سمرب  11يف القطاع اخلاص. ومع ذ وشال ضد مؤسسة 2013د ، يف قضیة 

عتبارز، قام قاضیني من احملمكة العلیا  سیة ا377القسم  ٕ ٔن تقرر دستوري  مما جعل املامرسات اجل رشیعیة  ىل السلطة ال ٔیضا ٕان  ن اخلاصة جرمية يف الهند. وقال احلمك  ٔما لني يف ا لرضائیة بني ر
س احملامك، ولكن حماوالت  ، ول ٔ ٔ  تقدميهذه املس ل هذا القانون   مام الربملان مل تنجح.م

 

شري  دة، و  ٔمم املت سان يف ا ويل حلقوق إال ٔن القانون ا ش ٔداء الهند مؤخرا  ث  تمن ح ا وري الشامل ا است لت الهند توصیة مستوى 2012ورة الثانیة يف (مایو ستعراض ا  3) ٕاىل : ق
وریة الشام نفسها، رفضت الهند توص  لسة املراجعة ا سیة املثلیة". يف  لنظر") ٕاىل "دراسة ٕاماكنیة ٕالغاء جترمي العالقات اجل ٔي " ه ( ٔساس التو ىل  متیزي، ال س يف العمل،  امة ٕاللغاء ا یة 

 ٔ يس. تبد لهند يف اجل وري الشامل  ورة الثالثة لالستعراض ا را  .2017ام  ٔ

 

زيف  لیة تطبیق القسم 2009( مؤسسة  ا ررت وزارة الشؤون ا و ،  377)،  ست من قضا ا الق العامة ل ٔ ٔن ا ي  دت احملمكة العلیا يف نیودله الق، ولكن و ٔ ة وا ٔساس حامیة الص ىل 
ٔت رشیعیة.  ور القة عقالنیة هبذه الغایة ال س   ٔن هذا القانون ل و الرشعیة، ٕاال  ة ا ة العامة مصل ٔن حامیة الص ىل الرمغ من  ىل قضیة ٔنه،  ، اعمتدت احملمكة العلیا   وتونني دودغونيف هذه احلا

ٔ الهام. الص هذا املبد سان) الست ولیة حلقوق إال لیات إالقلميیة وا  (ممارسة ا

 

لقسم  ناقضة. احلمك املتعلق  ٔصدرت احملمكة العلیا حمكني م ام 377و ٔن ٕالغاء التجرمي  2013 يف  يس املثيل، مشرية ٕاىل  ٔساسیة ٕاللغاء جترمي السلوك اجل ستوریة ا رفض تطبیق احلقوق ا القايض 
ٔخرى،  ة  ح س احملامك. من  رتاف احملمكة العلیا بعد بض حمكتمسؤولیة الربملان، ول ذ التدابري لال ستوریة وطلب من احلكومة تنف حلقوق ا متتعو  سانیة ال  ري الهویة اجل اص مغا ٔش ٔن ا ٔشهر  عة 

 هبذه احلقوق. 

 

ام  سانیة يف الهند، يف  يس والهویة اجل ه اجل لتو لك ف یتعلق  سان مش ملدافعني عن حقوق إال دة اخلاص  ٔمم املت ام  2009الحظ مقرر ا ام 2012و ت، 2014. ويف  ىل مجیع  ح جلنة القضاء 
ل لت من ق الل دراسة إالماكنیة، كام ق سیة املثلیة من  لعالقات اجل ٔي جترمي  ود ٕاللغاء  ىل بذل  متیزي ضد املرٔة الهند " ستعراض ٔشاكل ا لست  الل  و الطرف  ورس الشامل،  ا ا

ومار  ش  لام بقرار احملمكة العلیا ( سور ٓخر. مؤسسة  Koushalوحيیط  ریل NAZ ،2013وضد  ٔ ني 2016) يف هذا الصدد ". يف  لحقوق ولیة  لجنة ا ٔصدرت ا اطة،  عن العریضة شفايئ  ورقة ٕا
ة احملمكة العلیا عكس قرارها السابق. 377القسم   بطرح صالح

 

د ٔف ٔن ما یقرب من  و لهيم مبوجب املادة  1500ب ض  ٔلقي الق ام  377خشص قد  ٔكرث من 2015يف  ٔن  ، یبدو  ٓخر مهنم اعتقاالت  800. ومع ذ دد  ىل قارصن، واكن  مهنم اكنوا اعتداءات 
اص دون السن القانونیة. ٔش  ل
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 : سیاالب  (مقاطعتني فقط) ٕاندون

 

لرتايضالعالقات  سیة املثلیة بني البالغني  ة اجل ست ممنو ىل املستوى الوطين هناك قوانني ل  ، ت). ومع ذ ذوره يف قانون هولندا جزر الهند العقو ي جيد  سیة (ا ت إالندون  وفقا لقانون العقو
ل املثال،  ىل س ىل الصعید الوطين:  لحكومة ومص تنطبق  ة إالجنابیة 61/2014القانون التنظميي  عیة اليت يه: ، ب.  ىل الص ج سیة السلمية ... وشمل احلیاة  ٔن "احلیاة اجل ىل  ي ینص  وا

ٓداب العامة ". الق وا ٔ وافقة مع ا حنراف، م ٔو  يس  ه اجل لك التو ام   الیة من مش ام  2016وشري التقارر اليت قدمت طوال  ٔوائل  ري  2017و ة و انب اجلهات احلكوم ٕاىل هتدید مزتاید من 
د س ىل  ة  ري الهویة اجل احلكوم يس ومغا سانیة ومزدو املیل اجل ري الهویة اجل يس ومغا سان واملثلیني ومزدو املیل اجل لمدافعني عن حقوق إال  سانیةواء 

 

ىل مستوى احملافظات، هناك  اطقو هنا: م الل املراسمي احمللیة من ب س من  سیة من نفس اجل ىل العالقات اجل ت تعاقب   وب

اليق (رمق قان•  ٔ ري ا ىل السلوك  اليق". )13/2002ون القضاء  ٔ ري  ٔهنا "سلوك  سیة املثلیة ب وب سومطرة: یصنف ویعاقب العالقات اجل  يف ج

م مدینة رمق •  عي املادة ( 6/2002تنظمي احمليل [املدینة مرسوم]  ج عیة، النظام  ج ٔن مرسوم  شاء مجعیات املثلی9ش ة).): حيظر ٕا ورة رصا  ني (املذ

ميباجن مدینة رمق •  ٔحاكم حظر املادة  2/2014تنظمي احمليل [املدینة مرسوم]  ٔن املكروه البغاء، الفصل اخلامس  ارة".8ش س" "ا يل اجل ني عن القانون "م  : اخلار

عیة (رمق •  ج جناجن، سومطرة الغربیة: یتضمن  )9/2010تنظمي احمليل [املدینة مرسوم] حول الوقایة والعمل حنو العلل  داجن  ٔو مل  تعریفهايف  ل يف نطاقها (تدفع،  سیة املثلیة اليت تد العالقات اجل
 یدفع مثهنا).

عي (رمق •  ج طقة املرسوم املتعلق النظام  ٕالضافة ٕاىل "طبیعیة" مهنا) يف تعریفه يف بنجر، مقا )10/2007م سني خمتلفني ( ٔعامل من  س و يل اجل ري طبیعي" م ر " نتان اجلنوبیة: یذ طعة اكل
ٓداب"،  ة ل اف ٔعامل م ظامت "... مما یؤدي ٕاىل  ل م شك ٔو. كام حيظر  ري طبیعیة" "طبیعیة"  ٔفعال " ٔي تفسري  اهرة". یمت ٕاعطاء  ري مق ل" ٔوحض هؤالء يف اليت يه " متع [احمللیة]". و و ... لثقافة ا

." سیة املثلیة "وما شابه ذ ٔحصاب املیول اجل ظامت  ٔم من م الل ٕاعطاء   وقت الحق من 

عیة•  ج ىل تطور نظام القمية يف احلیاة  عیة (رمق  مدینة مرسوم  ج ادا ٕاىل تعالمي إالسالم واحمللیة املعایري  يل 12/2009اس ارة، سواء الغريیة وم اوة الغربیة: حيظر الز وا سیكامال يف  ) يف 
س.  اجل

شیه رمق •  ائیة مب 6/2014تنظمي ا ىل جرامئ ج ام [قانون مقاطعة]  ي صدر يف  ذ يف 2014وجب القانون الرشعیة، ا زي التنف ل  ام  23، د ٔول  ىل عقوب وینص. 2015رشن ا ة من القانون 
رت  100 لواط" (ا ىل جرمية "ا انب يف احملافظة  ٔ لساكن احمللیني وا ٔو یصل ٕاىل ما یقرب من مثاين سنوات يف السجن. ینطبق تنظمي  شاط ة و /  س ال اق" (من نفس اجل ور) و"الس اق ا

ث) يف املادة  يس لٕال  .64و  63اجل

 

 التعلیق

ام  ىل املسلمني فقط. يف مدینة2002يف  ة. وتنطبق هذه القوانني  د قوانني الرشیعة إالسالم شیه احلق يف اع ٔعطى الربملان الوطين يف اقلمي ا دة ميكن  ،  وب سومطرة وا ىل  احلصولميباجن يف ج
يس والهو  ه اجل ٔي خفض يف مطالب ماكحفة التو كن هناك  رية، مل  ٔ لیة. يف السنوات ا سیة م ن املسلمني كام عقوبة السجن والغرامات الباهظة لعالقات  ال ا سانیة من ر رتیة اجل هیومن  ذ

ش يف مارس اذار س وو  .رای

 

ري سئلت ٔ وري الشامل يف ا ستعراض ا سیا حتدیدا يف  ورة الثانیة مایو اندون سانیة.  2012، ا يس والهویة اجل ه اجل لتو سان املتعلقة  لعنف ضد املدافعني عن حقوق إال  ردتلتصدي 
عوة ٕاسبانیا ٕاىل " سیا  شیه قائال: "[ٕان التوصیات ال تعكس الوضع الفعيل يف ااندون س، وخصوصا يف اقلمي ا ٔن جيرم وميزي ضد الناس من نفس اجل رشیع"  ىل ال هيا". القضاء  شري ٕا  حملافظات اليت 

 

ة "... عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  دة املعنیة  ٔمم املت ٔ، جلنة ا ث املبد ا من ح ا ل العاملني يف  ومن بني  ات م ٔفراد وجام ساء واملهمشني من  لواحئ اليت متزي ضد ال تالحظ بقلق القوانني وا
قضیة وامل  زي النفاذ يف احملافظات و لت  سانیة د ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل س، ومزدو التو يل اجل س، واملثلیات، وم لیة جمال اجل ىل الرمغ من  اتیة احلمك،  ستعراض املعمول هبا ناطق ا

و الطرف (املادة  اكت. توصیات) "، وقدمت 2.1يف ا هت ة تصحیح هذه  یف ٔن   ش
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ام  3یوم  شدید الرقابة ؤوصت، 2016مارس  ٔوىل) "تدابري ل سیة ا لجنة الرئ مس (ا الم املعروفة  ة وإال فاع والشؤون اخلارج سیا الربملانیة ل لجنة يف اندون ملثلیني ، فضال  ا ىل احملتوى املرتبط 
هتاك توصیل احملتوى املثيل. "توثق تقارر مارس عن فرض عق ت صارمة ال عوة يف جمال املثلیة والتمنیة. 2016و عیة املتفامقة ل ج ة السیاسیة و سهتدف  وسی قانونیةوهو ما ميثل  الب ٔخرى  مقعیة 

ٓذار / مارس  ٔخرى يف  ش وتقارر  س وو سیا. وتقر تقارر هیومن رای اص املثلیني  ٔش عوة والتمنیة املثلیات واملثلیني ومزدو املیل  2017و  2016ا عیة والسیاسیة ل ج ة  بتدهور الب
سانیة، و  ري الهویة اجل يس ومغا ٔیضا عواقب اجل صادیةهو وضع   . اق و  ىل ا

 

 

 : رانالب  ٕا

 

 

ت قانون ران إالساليم العقو   1991لعام  ٕال

لواط عقوبة :2 اجلزء لواط)      ا  (ا

لواط تعریف :1 الفصل  ا

لواط : 108 املادة ور مع امجلاع هو ا  .ا

لواط ا يف : 109 املادة ل من لك سیعاقب ا لعقوبة واملفعول الفا  .لواط املتعلقة به 

لواط عقوبة: 110 املادة دام) يه ا ل (إال ة یقرر الرشیعة وقايض الق ذ یف دام حمك تنف  إال

دام حمك : 111 املادة لواط جرمية طريف ىل ینفذ إال ل ا  العقل وسل وراشدان جضان اك به) ٕاذا واملفعول لكهيام (الفا

متتعا یار احلرة (حریة ٕالرادة و ام اخ  لفعل). الق

ل اركب ٕاذا : 112 املادة جض العقل سلمي ر يس امجلاع و مت جض، ري خشص مع اجل دام فس ل ٕا  وسیخضع الفا

راه حتت كن مل ٕان ة 74 جل التعزر به) لعقوبة (املفعول  .إال

 جل التعزر لعقوبة مهنام لك خيضع فسوف جض، ري ٓخر خشص مع امجلاع جض ري خشص اركب ٕاذا : 113 املادة

دمه وقع ٕاذا ٕاال ة 74 راه. حتت ٔ  إال

 

لواط ٕاثبات طرق :2 الفصل  احملمكة يف ا

لواط جرمية راكب رتاف ا يف : 114 املادة  الطرف ضد العقوبة تطبیق یمت ات ٔربع التعرض بعد ا

 .املعرتف

ل رتاف مت ٕاذا" : 115 املادة لواط، جرمية راكب ات ٔربع املهتمني  ق ٔن ا  "احلد" تطبیق تتضمن لن العقوبة ف

 .التعزر ويه ٔقل لعقوبة سیخضع املعرتف ولكن املهتم ىل

د یمت : 116 املادة  یه واكن إالرادة وحر العقل، وسلمي فقط، وراشد جض املعرتف اكن ٕاذا حصیح واعتباره رتاف اع

ام النیة  .لفعل لق

http://www.hrw.org/news/2016/03/09/indonesia-dont-censor-lgbt-speech
http://www.hrw.org/news/2016/03/09/indonesia-dont-censor-lgbt-speech
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-political-party-proposes-anti-lgbt-law/?loclr=eaglm
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-political-party-proposes-anti-lgbt-law/?loclr=eaglm
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/LGBT-Exclusion-in-Indonesia-and-Its-Economic-Effects-March-2017.pdf
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/LGBT-Exclusion-in-Indonesia-and-Its-Economic-Effects-March-2017.pdf
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000455-english-translation-of-books-1-and-2-of-the-new-islamic-penal-code.html


لواط هتمة ثبوت یمت : 117 املادة ال ٔربعة شهادة طریق عن ا ن الصاحلني ر ام شاهدوا ا  جرمية راكب املهتمني ق

لواط  .ا

ال من الشهود دد اكن ٕاذا : 118 املادة لواط هتمة ثبوت یمت فال ٔربعة، من ٔقل الصاحلني الر ، هذه يف ا  الشهود ویدان احلا

ة. االهتامات ) القذف بعقوبة  اخلب

دها املرٔة شهادة : 119 املادة ل مع الشرتاك ٔو و ت ال ر لواط دوث تث  .ا

ه وفقا الترصف الرشیعة لقايض جيوز : 120 املادة ة الوسائل الل من سمتد اليت اخلاصة ملعرف  .العرف

ن التفخیذ (فرك عقوبة : 121 املادة ذ ٔرداف) وما ٔو الف ت ٕاذا ، ذ شابه ا ل من ارك ال من اثنني ق  دوث دون الر

 .مهنام لك ة مائة كون ٕایالج،

 العقوبة كون الرابعة لمرة كررت وٕاذا مرة، لك بعد العقوبة فرض یمت ذ بعد مرات ثالثة التفخیذ كرر ٕاذا : 122 املادة

دام يه  .إال

الن وقف ٕاذا : 123 املادة ن م مرتبطان ري ر د غطاء حتت ار هام رضورة، ٔي دون من وا  لعقوبة سیخضع ف

 .ة 99 ٕاىل تصل قد واليت التعزر

یل خشص قام ٕاذا : 124 املادة  .ة 60 جل التعزر لعقوبة فسیخضع شهواين، شلك ٓخر خشص بتق

لیا اكن ٔو لتفخیذ خشص قام ٕاذا : 125 املادة ل ب ٔو سیا، م ل من لشهادة إالدالء ق مت الشهود، ق  ، العقوبة ٕالغاء فس

 .العقوبة تلغى فلن لشهادة، إالدالء بعد ب وٕاذا

ت ٕاذا : 126 املادة لواط ث رتاف بعد التفخیذ ٔو ا جوز ذاته املهتم ا ٔمر ويل من یطلب ٔن الرشیعة لقايض ف  (املرشد) ا

 .املهتم عن العفو

 

اق :الثالث اجلزء ساء)     الس سیة بني ال  (املثلیة اجل

اق : 127 املادة يس الشذوذ هو الس دام طریق عن لمرٔة اجل ٔعضاء است  .التناسلیة ا

اق ٕاثبات طرق ٕان : 128 املادة ت اليت نفسها يه احملمكة يف الس يس الشذوذ تث ال عند اجل لواط) الر  .(ا

اق عقوبة : 129 املادة ة يه الس  .اجلرمية مركيب الطرفني من طرف لك ة ( 100 ) م

مت : 130 املادة اق عقوبة تطبیق س جض، راشد خشص ٔي ضد الس یه العقل، سلمي و  .إالرادة وحر اجلرمية الراكب النیة و

اق، عقوبة يف :مالحظة ل بني متیزي هناك كون لن الس  .مسمل ري ٔو مسمل وكذ به واملفعول الفا

اق فعل كرر ٕاذا : 131 املادة  وسیصدر مرة، لك يف العقوبة فرض وویمت ات ثالث ل عرضة املهتامت فسیكون الس

دام حمك اق كرر ا يف إال  .الرابعة لمرة الس

ة بت ٕاذا : 132 املادة اق ل الس مت الشهود، شهادة ٕاعطاء ق  .العقوبة ٕالغاء یمت فلن لشهادة، إالدالء بعد ذ فعلت وٕاذا العقوبة، ٕالغاء فس

ت ٕاذا : 133 املادة اق فعل ث رتاف عن الس ل ا بت الفا ، بعد و جوز ذ  ويل) املرشد من یطلب ٔن الرشیعة لقايض ف

ٔمر  .عهنا العفو (ا

د غطاء حتت ار لوقوف لقرابة سواء هلام القة ال امرٔتني ٕاذاقام : 134 املادة ون رضورة، دون من وا  سیعاق



ٔقل لتعزر مت العقاب، كرار وكذ الفعل كرار ا يف ة ( 100 ) مائة من ب  .الثالثة لمرة ة مبائة مه فس

 

افة  ) 1986( قانون الص

سانیة  يس والهویة اجل ه اجل لتو ارشة حریة التعبري املتعلقة   افة اليت حتول دون م دد من املواد يف قانون الص سیة.وهناك   واخلصائص اجل

 

 

 

 

 التعلیق:

ران إالسالم ٔعربت وري مجلهوریة ٕا الل مراجعة التقرر ا ة عن قلقها  عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  لجنة املعنیة  ام ا ذ 2013ة يف  ل تنف يس املثيل الطوعي واح شاط اجل ، ٕازاء جترمي ال
ىل املدانني. " دام   عقوبة إال

 

ر  وري الشامل يف فربا ستعراض ا ٔوىل من  ورة ا ران يف ا سانیة، ب   2010تلقت ٕا يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  ٔن ٕالغاء جترمي وا ش توصیة هبذا  14اكنت هناك ثالث توصیات 
ٔكتور  ورة الثانیة يف  ٔن يف استعراضها ا ركزت. 2014الش رر و لیة  لسة احلوار التفا متیزي. يف  ضطهاد وا ىل ٕالغاء التجرمي و ة موقف بالده حول "العالقات  معظمها  ران إالسالم وفد مجهوریة ٕا

ري البع  ان الغربیة يف املايض  امكة يف معظم الب لم سیة املثلیة "ختضع  س ببعید اكنت العالقات اجل سیة املثلیة"، قائال انه ل ریل اجل ٔ ورة الثالثة يف  وري الشامل ا ستعراض ا دا".   .2019ید 

 

ٔیضا يف ویتضح وضع امل  س  سانیة ثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ىل موقع مقابثلیني واملثلیات ومزدو التو ام   Crimes 76جسلت   . 2014يف 

 

، يف  ام  4ومع ذ سان  راين، وصف 2014ن ىل  اليق" و " الزعمي  ٔ ام  24". یوم السلوك الشبق"املثلیة" ب "إالفالس ا مترب  راين من الربملان "املثلیة"  وصف، 4201س س الربملان إال رئ
 ".اهلمجیة الغربیة احلدیثةب "

 

ام تناولت جلنة حقوق الطفل الوض ر شباط  ران يف فربا ٔو املتصور 2016ع يف ا قي  ه احلق ب التو متیزي املسمتر س ون ا ة املثلیني یوا متون ٕاىل جام ن ی ٔطفال ا ٔن ا . وحتدثت عن "قلقها من 
لمسؤولیة جيرم ویعاقب بعقو ٔكرب من السن الفعيل  لمراهقني ا يس املثيل  ٔن السلوك اجل ٔو الهویة و يس  دام "[الفقرة. اجل  ]. 31ت ترتاوح بني اجل ٕاىل عقوبة إال

  

ريها من التفاصیل نوقشت  اوف و ٔلقاها  يف احلوار يف التقدمي املشرتكهذه ا ران، اليت  سان يف ٕا يل مع املقرر اخلاص املعين حبا حقوق إال  .2016مارس  International-ARCالتفا

 

  

http://www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-documents/iranian-codes/3201-the-press-law.html?p=1
http://www.refworld.org/publisher%2CCESCR%2CCONCOBSERVATIONS%2CIRN%2C52d547e54%2C0.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/248/22/PDF/G1424822.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/248/22/PDF/G1424822.pdf?OpenElement
http://76crimes.com/2014/12/28/living-dangerously-what-its-like-to-be-gay-in-iran/
http://76crimes.com/2014/12/28/living-dangerously-what-its-like-to-be-gay-in-iran/
http://www.leader.ir/fa/speech/11526
http://www.leader.ir/fa/speech/11526
http://www.iglhrc.org/sites/default/files/UPRSubmission.pdf
http://www.iglhrc.org/sites/default/files/UPRSubmission.pdf
http://www.icana.ir/Fa/News/209725
http://www.icana.ir/Fa/News/209725
http://www.pen-international.org/wp-content/uploads/2013/05/Iran-submission.pdf
http://www.pen-international.org/wp-content/uploads/2013/05/Iran-submission.pdf
http://arc-international.net/interactive-dialogue-with-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-iran/
http://arc-international.net/interactive-dialogue-with-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-iran/


 :  العراقالب

 

ام  ٔمريك يف  تٔعید العمل  2003بعد الغزو ا سیة املثلیة.  1969لعام  بقانون العقو  يف العراق. ال حتظر هذا القانون العالقات اجل

 

سانیة]   404ادة امل يس والهویة اجل ه اجل الق اليت حتد التعبري العام عن التو ٔ  [قوانني ا

ٔو بوا " حلیاء بنفسه  ٔو خم  ٔو اقوال فاحشة  ان  ر  ىل مائة دینار لك من  زید  ٔو بغرامة ال  ىل سنة  زید  س مدة ال  حل ام". یعاقب  ٓيل واكن ذ يف حمل  از   سطة 

 

 التعلیق

ىل ساء  ال وال ىل الر دام  ول يف العراق مبا يف ذ القضاة الرشعیني تفرض عقوبة إال ري التابعة ل ٔن اجلهات الفا  ٔن القانون املدين العرايق ال  من املعروف  ىل الرمغ من  يس املثيل  السلوك اجل
يس املثيل وال جيرمه والیذعن (القانون املدين) ا لوا يف كثري من شري ٕاىل السلوك اجل شیات خطفوا وهددوا وق ٔن  من الرشطة واملیل ٔیضا  لنظام القانوين يف البالد ٕاىل احملامك الرشعیة. ومن املعروف 

سانیة. ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ان الناس املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔح ل  ا ٓنكام مت توثیقها من ق ام  حترك ا ذ  ىل 2014م  .اجلدول الزمين، ورمست 

 

سانیة و  ىل تعابريمه اجل ساء بناًء  ال وال سهداف الر لهيا يف شامل العراق وشامل سور  سیطر  يس. حيتوي موقع كام تقوم (داعش) يف املناطق اليت  هم اجل سانیة وتو ي یدعي رصالنهوهتم اجل ، ا
لو  ا  ىل: "ٕان عقوبة دی لواط واليت تنص  ات حتت هذا القسم خمصصة لعقوبة ا دة من الصف نرتنت قسم قانوين. وا ىل  ت ٔنه موقع داعش،  ن ث ٔولئك ا ٔو ال  لرتايض  اط هو املوت، سواء اكن 

ٔو املفعول." ل  ل الفا لواط، جيب ق وا ا  ٔهنم ارك

 

ل العراق  ٔكتور التوصیةق ورة الثانیة يف  وري الشامل ا ستعراض ا سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل لتو ة لها (من فرسا) املتعلقة  دة املمنو احلقوق املدنیة  : "ضامن املساواة يف2014 الوح
يس والهویة اجل  ه اجل لتو ر  ٔي ذ رد  يس ". مل  ه اجل ٔو التو س  ٔو اجل ن  ٔو ا ٔساس العرق  ىل  متیزي  ٔشاكل ا  سانیة يف ردها الرمسي.والسیاسیة. جتنب لك 

 

ام  ىل العراق. هذ ٔصدرت، 2015يف  ة  حلقوق املدنیة والسیاسیة مالحظاهتا اخلتام ويل اخلاص  ىل العهد ا رشف  سان اليت  ده حلقوق إال مم املت عاد جلنة  س ىل الومص و ة  اوف املدر ه ا
سانیة.. ٔ  يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  اص  ٔش عي ل متیزي". جيب ج دم ا سان و لمبادئ العاملیة حلقوق إال كون دامئا عرضة  ٔن  ٔن [...]  الق والثقافات جيب  ٔ لجنة، "... تنوع ا قرت ا

هيا وتعویض  رتاقات ومالحقة مرك ٕال ق  منطیة "بقوة" ، وضامن متتع امجلیع حبقوق العهد والتحق لتايل، حماربة الورص ا و  ، هىل ا ا يس والهویة الض ه اجل لتو ت عن اجلرمئ املتعلقة  ومجع البیا
ٔفراد . ٔساس محلایة ا سانیة  يس والهویة اجل ه اجل لمتیزي و اعتبار التو رشیعات املناهضة  لق ال سانیة و  اجل

 

ام  تظم ودون عقاب، ؤدى ذ ٔعربت 2015يف  شلك م ٔن هذه الهجامت حتدث  دة ملناهضة التعذیب ف یتعلق بتقارر قدمت لها عن قلقها من  ٔمم املت ىل هذا النحو،  جلنة ا ا ٕاىل املوت.  ٔح
ه  ٔساس التو ىل  ىل العراق "اختاذ تدابري فعا ملنع العنف القامئ  غي  ."ی ق فهيا  تقدمي اجلناة ٕاىل العدا ٔعامل العنف والتحق كون مجیع  ٔن  ٔو املتصورة، وضامن  ة  ق سانیة احلق يس و الهویة اجل  اجل

 

  

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=452524304&skip=0&category=LEGAL&coi=IRQ&querysi=penal%20code&searchin=title&sort=date
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=452524304&skip=0&category=LEGAL&coi=IRQ&querysi=penal%20code&searchin=title&sort=date
http://iglhrc.org/content/exposing-persection-lgbt-individuals-iraq
http://iglhrc.org/content/exposing-persection-lgbt-individuals-iraq
https://www.outrightinternational.org/dontturnaway/timeline
https://www.outrightinternational.org/dontturnaway/timeline
http://nusr.net/1/index.php/ar/nthm/nthm-oqoobat/319-nthm-oqoobat-6
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/241/84/PDF/G1424184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/241/84/PDF/G1424184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/201/57/PDF/G1520157.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/201/57/PDF/G1520157.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/201/57/PDF/G1520157.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/201/57/PDF/G1520157.pdf?OpenElement


 :  الكویتالب

 

 

ت قانون   1976, وتعدیالته لعام 1960لعام   16رمق القانون ،العقو

سیة الرضائیة بني     193املادة  ال)(العالقات اجل  الر

ال بني لرتايض امجلاع ميارس من یعاقب"ٔنه  ىل وتنص لسجن21 سن الرشد (من سن البالغني الر  ".سنوات سبع ٕاىل ملدة تصل ) 

ل وجترم ل مع العالقات هذه م  192املادة  طریق عن العمر من سنة 21 سن حتت ر

 

الق)     198املادة  ٔ  (قوانیني ا

ٔىت ٕاشارةینص القانون " حل من  ٔي صورة من الصور، یعاقب  ٓخر ب س ا جل شبه  ٔو  ام  سمعه من اكن يف ماكن  ٔو  راه  ٔو حبیث  ام  حلیاء يف ماكن  دة ٔو فعال خمال  س مدة ال جتاوز سنة وا
دى هاتني العقوبتني ٕ ٔو  ٔلف دینار     ".وبغرامة ال جتاوز 

 

 :التعلیق

ذ رفضت ٔ هيا رفعهتا إالعتبار) توصیة بعني الكویت ( ورة يف الربازیل ٕا ٔوىل ا وري لٕالستعراض ا سیة املامرسات عن التجرمي رفع تناولت واليت 2010العام  يف الشامل ا  بني لرتايض تمتّ  اليت اجل
س نفس من لغني ورة الثانیة لٕالستعراض يف ّٔما .اجل وري ا ي الشامل ا ر/الثاين اكنون يف متّ  ا سلندا ٔوروغواي من لك ٔوصت فقد ،  2015ینا ٔ  املامرسات عن التجرمي رفع دو الكویت و

سیة س، نفس من ٔفراد بني اجل ٔضافت دعوهتا املطلب هذا ىل شّددت فقد هولندا ّٔما اجل لغاء لكویت و متیزي ٕ   القانونیة النصوص يف ا

 

ئب الرشطة دامهت " ٔفادت 2014مایو  ٔن  ٔنباء  ىل  حفا ض  ٔلقت الق وس"). 32س" و اال وساء ("توم  خشصا، ر

 

ٓب  ٔغسطس /  ةيف  2016يف  حلقوق املدنیة والسیاسیة ما یيل: " مالحظاهتا اخلتام ويل اخلاص  ىل العهد ا رشف  سان اليت  لجنة املعنیة حبقوق إال رت ا و الطرف 13ٕاىل الكویت، ذ غي ل . ی
ذ التدابري الالزمة ٕاللغاء جت شیا مع ال ٔن تت رشیعها م ٓخر، بغیة جعل  س ا ٔعضاء اجل س وٕالغاء جرمية تقلید  ن من نفس اجل سیة بني البالغني الراشد ذ رمي العالقات اجل ٔن تت ٔیضا  غي لها  عهد. وی

ادا  اص اس ٔش ة ضد ا متیزي والعنف املرك سیة واملضایقات وا لمثلیة اجل عي  ج لومص  د  سانیة ".تدابري لوضع  ٔو هوهتم اجل ٔو املتصورة  ة  ق سیة احلق وهلم اجل   ٕاىل م

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Kuwait/National%20Legal%20Framework/Rights%20and%20Obligations/2.1%20Penal%20Law_AR.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_08_-_may_2010/a_hrc_wg.6_8_l.14_kuwait.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_08_-_may_2010/a_hrc_wg.6_8_l.14_kuwait.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.14.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.14.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.14.pdf
http://76crimes.com/2014/05/11/kuwait-police-raid-gay-party-arrest-32/
http://76crimes.com/2014/05/11/kuwait-police-raid-gay-party-arrest-32/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/KWT/CO/3&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/KWT/CO/3&Lang=En


 :  لبنانالب

 

ت   1943لعام  قانون العقو

لطبیعة)    534املادة   (جامع خمالف 

دة، وبغرامة ترتاوح ما بني " لسجن ملدة ترتاوح بني شهر وسنة وا لهيا  لطبیعة یعاقب  الفًا   "ٔلف وملیون لرية لبنانیة 200ٔي جمامعة 

 

الق)    209املادة  ٔ  (قوانیني ا

ورة يف الفقرتني الثانیة والثالثة من املادة  دى الوسائل املذ ٕ الق العامة  ٔ ىل التعرض ل ٔلف لرية 209یعاقب  ٔلف ٕاىل مائيت  لغرامة من عرشن  س من شهر ٕاىل سنة و  حل

 

 1943لعام  532املادة 

ورة يف الفقرتني الثانیة والثالثة من املادة  دى الوسائل املذ ٕ الق العامة  ٔ ىل التعرض ل لغرامة 209یعاقب  س من شهر ٕاىل سنة و ٔلف لرية حل ٔلف ٕاىل مائيت   من عرشن 

 

 التعلیق

ورة يف ٔوىل ا وري إالستعراض من ا لبنانیة الرنوج ٔوصت ، 2010 العام يف الشامل ا و ا متیزي دم“ وضامن التجرمي رفع ا سیة املیول ٔساس ىل ا سانیة والهویة اجل ٔىت اجل ذ ”ب لبنان رد ف ٔ ا
مل  إالعتبار (رفض) بعني ظمة  كها  حمامكة يف  534املادة ٕاعتبار بعدم یقيض  2014مارس/ٓذار يف حمك صدور ٕاىل إالشارة جتدر لقانون التجرمي. لكن حتلیالوتقدم م سانیة ورش رة الهویة اجل ٕامرٔة مغا

ر)  ل  27ٕاعتقال ٕاىل ررالتقا ٔشارت ٔیضًا،  2014العام يف ٔنّه ني يف (ذ لیة. سیة مبامرسات یقومون اكنوا ّٔهنم ُزمع حامم يف ر  م

 

ام  قال رشن الثاين  لبنان يف نومفرب  ورة الثانیة  وري الشامل ا ستعراض ا يل يف  لسة احلوار التفا و يف  يس فعىل  2015وفد ا ه اجل لتو سبة  ل ٔما  ابته لست توصیات قویة: " يف است
ٔن املادة  يس 534الرمغ من  ىل عقاب لك من ميارس امجلاع اجل ت تنص  ٔن املادة من قانون العقو ٔشارا ٕاىل  س. وقد لعب  534 خبالف الطبیعة فان اثنني من قرارات احملامك  ليي اجل ىل م ال تنطبق 

ري الهویة اجل  يس ومغا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش متیزي ضد ا ٔو ا ٔعامل العنف  ع ومعارضة  لعامة جتاه املثلیني واملثلیات يف لبنان سانیة ". واشتعلت املواقف االقضاء دورا هاما يف م
حركةوینصح  .2015ام  تقرروفق  دیو رسوم م ٔكتور  ف ٔول /  رشن ا ٔن یؤكدها. 2016قصري يف  لشخص املعتقل   عن احلقوق اليت ميكن 

 

ة، يف  عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  لجنة املعنیة  ةوتناولت ا ٔكتور  مالحظاهتا اخلتام ٔول /  رشن ا ٔن لبنان يف  سني، 2016ش ٔساس قانون املساواة بني اجل ىل  متیزي القامئة  ، مسائل ا
ستو  ٔ الوارد يف ا كرس املبد متیزي، و و ٕاطارا قانونیا ملاكحفة ا ٔن تعمتد ا .ؤوصت ب س سبل انتصاف فعا ا ال لض كفل  لیات  شاء  زيات والومص، وٕا  ر، وتنظم محالت وماكحفة الت

 

ام  ٕالشارة ٕاىل قضیة  ر  2014و ىل حممكة يف لبنان) يف اكنون الثاين / ینا ٔ اله، نظرت حممكة النقض ( ٔ ورة  ٔدىن  2017املذ طق احملمكة ا دتيف م ٔ ما هو "طبیعي" يف  وو ٔییدها لها. واكنت مس ت
. ٔ ٔساسیة يف هذه املس  ٔ رشیة مس سیة ال  احلیاة اجل

 

  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6653
https://wayback.archive-it.org/1475/20121020013016/www.bekhsoos.com/web/2010/04/new-publication-provides-analysis-on-article-534/
https://wayback.archive-it.org/1475/20121020013016/www.bekhsoos.com/web/2010/04/new-publication-provides-analysis-on-article-534/
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249261-landmarkruling-rubbishes-anti-gay-lawin-lebanon.ashx#axzz2v8zsB9YB
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249261-landmarkruling-rubbishes-anti-gay-lawin-lebanon.ashx#axzz2v8zsB9YB
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249261-landmarkruling-rubbishes-anti-gay-lawin-lebanon.ashx#axzz2v8zsB9YB
http://muftah.org/lebanon-just-whole-lot-legalize-gay/#.VuBnwlLYoy5
http://muftah.org/lebanon-just-whole-lot-legalize-gay/#.VuBnwlLYoy5
http://muftah.org/lebanon-just-whole-lot-legalize-gay/#.VuBnwlLYoy5
http://76crimes.com/2014/08/26/12-still-in-lebanese-jail-17-days-after-turkish-bath-raid/
http://76crimes.com/2014/08/26/12-still-in-lebanese-jail-17-days-after-turkish-bath-raid/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_5_e.pdf
http://gsrc-mena.org/gsrc/as-long-as-they-stay-away-exploring-lebanese-attitudes-towards-sexualities-and-gender-identities/
http://gsrc-mena.org/gsrc/as-long-as-they-stay-away-exploring-lebanese-attitudes-towards-sexualities-and-gender-identities/
http://legal-agenda.com/en/articleMedia.php?id=3195
http://legal-agenda.com/en/articleMedia.php?id=3195
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fLBN%2fCO%2f2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fLBN%2fCO%2f2&Lang=en
http://www.mambaonline.com/2017/01/31/homosexuality-now-legal-lebanon/
http://www.mambaonline.com/2017/01/31/homosexuality-now-legal-lebanon/


 :  مالزيالب
  

ت قانون ة ( العقو س دة ال  ) 1998  املو

الفة اجلرامئ لطبیعة)     لطبیعة ا  (جامع خمالف 

يس امجلاعٔ   377 املادة الف اجل  الطبیعة لنظام ا

يس التصال یقوم خشص لك" ال الل من ٓخر خشص مع اجل ب ٕاد ة يف القض يس اركب امجلاع قد كون خشص مف ٔو رشج ف  .الطبیعة نظام ضد اجل

ا إالیالج ٔو رتاق : تفسري ل اكف يس االتصال ٔراكن الك  .املادة هذه يف ورد كام جرمية العتباره الالزم اجل

 

ت :ب 377 املادة يس امجلاع جرمية اراكب عقو الف اجل  :الطبیعة لنظام ا

ا اركب من لك یعاقب " يس امجلاع طو الف اجل ٔیضا سنة، عرشن ٕاىل تصل قد ملدة لسجن الطبیعة نظام لنظام ا  ".ل عرضة وكون 

 

يس امجلاع اراكب : ج 377 املادة الف اجل ٓخر، الطرف موافقة ىل احلصول دون الطبیعة لنظام ا  .ٕاخل ا

ا اركب من لك" يس امجلاع طو الف اجل ه، دون ٓخر خشص ضد الطبیعة لنظام ا ار الطرف طریق عن ذ دث ٔو موافق ٓخر ٕاج ٓخر الشخص رهیب الل من ٔو ٕارادته ضد ٔو ا  وهتدیده ا
ٔذى ٔو ملوت كون سنة، عرشن عن زید وال سنوات مخس عن تقل لسجن ملدة یعاقب ٓخر، خشص ٔي ٔو ا  " .ل عرضة ٔیضا و

 

ٔفعال        :د 377 املادة  فاحضة) (

ام سهیل حياول ٔو ركب ٔو حيرض خشص، ٔي" ام يف التورط ٔو ٓخر خشص ق ٔي اراكب يف بنفسه رشع ٔو لفعل، الق ٔفعال من فعل ،   يف سواء ٓخر خشص مع لحشمة وا لحیاء اخلادشة ا
 " .امني ٕاىل متتد قد ملدة لسجن یعاقب اص، ٔو ام ماكن

 

 التعلیق

 

ت دة ٔقرت ة، الرشیعة قوانني مالزي يف وال ور املسلمني ىل تطبق واليت إالسالم ث، وجترم ذ سیة املامرسات وٕا لواط ) املثلیة اجل اق ا  سنوات ثالث ٕاىل تصل مدة لسجن لهيا وتعاقب (والس
ت قانون ،  .واجل ل مالزيیة والیة يف الرشیعة من املسمتد العقو اجن بوالو م لواط ىل عقوبة تفرض ب اق ا لسجن مالزيي، راجنت الف  5ٕاىل تصل يف غرامات متثل والس   6و سنوات ثالث و

ت هذه لك بني امجلع وميكن .ات  العقو

 

ٔكتور  ورة الثانیة يف  وري الشامل  ستعراض ا سیة يف  ول ٕاىل ٕالغاء جترمي املثلیة اجل ٔن تلقت سبع توصیات من ا رت، 2013بعد  ٔنه سمت التعامل حبذر شدید مع املسائل املتعلقة  ذ احلكومة 
لفكر إالساليم ومبا یت ٔخرى  ٔتباع املذاهب ا س و سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل عیة، والقوانني ملثلیني واملثلیات ومزدو التو ج ٔعراف  ة وا ی دة ا ة، العق فق مع التقالید الثقاف

ل  واحئ احمللیة.وا

 

ر  لواط 2015يف فربا هتمة ا افه ضد ادانته  ٔن خرس است راهمي ملدة مخس سنوات بعد  ٔنور ٕا س الوزراء السابق  ئب رئ يس و هتم  –، جسن زعمي املعارضة الرئ ٔساس سیايس.  فهمتهذه ا  وقالىل 
ة املالزيي داتوك سريي نذري عزز يف  ر السیا ام  11وز ىل مبا یعكس  2015ٔیلول  ٔبدا  سانیة املالزيیني لن حيصلوا  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔن املثلیني واملثلیات ومزدو التو ه العام،  التو

ساویة. سانانظر  حقوق م رامة إال  .صندوق 

  

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Penal%20Code%20%5BAct%20574%5D2.pdf
http://jaipp.penang.gov.my/images/pdf/enakmen_kesalahan_jenayah_syariah_neg_p_pg_1996.pdf
http://jaipp.penang.gov.my/images/pdf/enakmen_kesalahan_jenayah_syariah_neg_p_pg_1996.pdf
http://jaipp.penang.gov.my/images/pdf/enakmen_kesalahan_jenayah_syariah_neg_p_pg_1996.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/malaysia/session_17_-_october_2013/a_hrc_25_10_malaysia_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/malaysia/session_17_-_october_2013/a_hrc_25_10_malaysia_e.pdf
http://uk.reuters.com/article/2015/02/10/uk-malaysia-anwar-ruling-idUKKBN0LE09G20150210
http://uk.reuters.com/article/2015/02/10/uk-malaysia-anwar-ruling-idUKKBN0LE09G20150210
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/lgbt-community-will-never-have-equal-rights-in-malaysia-tourism-minister-sa
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/lgbt-community-will-never-have-equal-rights-in-malaysia-tourism-minister-sa
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Country_Reports/Malaysia.pdf
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Map/Country_Reports/Malaysia.pdf


 : یف جزرالب  املا
 

ت  6/2014، القانون رمق قانون العقو

ٔرسة  - 410املادة  س]   اجلرامئ ضد ا  [الزواج من نفس اجل

ا جلرمية ٕاذا: [...] ( ري املرشوع. الشخص مرك ل خشصني من 8"الزواج  س الزواج؛) د  نفس اجل

ة  ر ة يف هذه املادة يه من ا ٔكرث من  1اجلرامئ املب ٔقل ولكن  ٔو   ٔشهر ". 6اليت حتمل عقوبة السجن ملدة سنة 

 

ري املرشوع]      411القسم   [امجلاع 

س.2"( يس مع خشص من نفس اجل  ) شارك يف امجلاع اجل

 

يس املثيل".2تعریفات: (  ) "وسائل االتصال اجل

)Aٔو ٔخر  ل  ب يف مف ر ٔیالج القض ٔو  سیة.  ٔخر هبدف املتعة اجل ل  ٔخر يف رشج ر ٔي عضو  ٔو  يس  ل لعضوه اجل ٔي ر  ) ٕایالج 

سیة. ٔخرى هبدف املتعة اجل ٔو رشج ٕامرٔة  ٔو يشء يف فرج  ٔي عضو   (ب) ٕایالج املرٔة 

 

ة  ر ر  1اجلرامئ يف هذا القسم ترتاوح بني ا ت من ا ). " 8ٔشهر و  6اليت حتمل عقوبة السجن ملدة ترتاوح بني  3ة اجلنح ٕاىل اجلنا ٔو الز ىل سفاح القرىب   سنوات (اجلرامئ اليت تنطوي 

 

ري الئقة]      412القسم  ٔفعال  ] 

ا جلرمية ٕاذا: ري املرشوع. الشخص مرك ٔ) امجلاع  )" 

يس مع5( التصال اجل ًا وقام  ري مزتو ٔو  ا  ة  ) ٕاذا اكن الشخص مزتو ب الزواج. اجلرمية يه ف ٔو س ٔم نفسها،  ة الطبیعیة من ا كون الرضا ٔن  ٔو  ونه قریب،  ه حبمك   5خشص حيظر الزواج م
ایة.  ج

س تعترب جرمية.  يس مع خشص من نفس اجل خنراط يف اتصال   (ب) جرمية معرفة. 

ٔخ ٔعامل  ري الئقة  ٔعامل  يس حمظورة" یعين  لهيا يف املادة (ج) حظر. "االتصال اجل ٓخر  411رى من اجلرامئ املنصوص  س ا ٔو مع خشص من اجل س،  ٔ) من هذا القانون، مع خشص من نفس اجل )
يس. ىل إالشباع اجل لحصول  وان،  ٔو مع ح ا،  ي اكن مزتو  خبالف مع الشخص ا

ة  ر ة  1اجلرامئ يف هذا النطاق القسم من ا ر ت من ا ). " 8ٔشهر و  6حتمل عقوبة السجن ملدة ترتاوح بني اليت  3اجلنح ٕاىل اجلنا ٔو الز ىل سفاح القرىب   سنوات (عندما املثلیني اليت تنطوي 

 

 التعلیق

ام  ذ يف یولیو  زي التنف ت اجلدید  یف يف ظل القانون املدين. 2015حىت تطبیق قانون العقو يس املثيل التوافقي يف جزر املا سیة ، مل ینظم السلوك اجل ٔفعال اجل لكن قانون الرشیعة القامئة جيرم ا
ٔو اجل من  دة  ٔشهر ٕاىل سنة وا سعة  ال، فٕان العقوبة يه النفي ملدة  لر سبة  ل ساء. و ال وال ٔشهر ٕاىل  30-10املثلیة لك من الر سعة  لمرٔة يه إالقامة اجلربیة ملدة  ٔن العقاب  ني  ة، يف 

دة.  سنة وا

 

https://www.law.upenn.edu/live/files/4203-maldives-penal-code-2014


ا، ا ن إالساليم. ب 6/2014لقانون رمق يف مفهو ن یعتنقون ا ٔولئك ا س فقط  طط الساكن ول شمل هذا ا طط الرشیعة. مث  ات وفقا  فا ة من اجلرامئ وا اء قانون حيدد مجمو ٔقل من شهرن  عد 
ذ، وقد مت  زي التنف ت اجلدید  ال.  اعتقالعن  إالبالغالعقو س الر ليي اجل  م

 

ٔو يف نومفرب  ورة ا وري الشامل  ستعراض ا ام متحورت التوصیات يف  يس 2010رشن الثاين  ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  یف حول ٕالغاء التجرمي وامحلایة ضد العنف وٕازا ا ، اىل جزر املا
یف  سیة يف القوانني الوطنیة. جزر املا یف مایو  رفضتوالهویة اجل ورة الثانیة املا وریة الشام ا اطة مقدمة ٕاىل املراجعة ا : قانون الرشیعة إالساليم جيرم 2015مجیع هذه التوصیات. يف ورقة ٕا

ا ٔش فاع عن حقوق ا دا ل ٓمن  ري  یف ماك  ٔنفسهم املثلیني. السلوك املثيل، مما جيعل جزر املا ن یعتربون   ص ا

 

ةويف  الم ر 2(ص . ورقة ٕا ٔ یف يف مایو /  وري الشامل الثانیة يف م ستعراض ا ولیة حلقو 2015) قدمت ٕاىل دورة  رم، جيرم ، تقول اخلدمة ا ة ا سان: "ٕان قانون الرشیعة إالسالم ق إال
ٔهنم من املثلیات واملثلیني ومزد ٔنفسهم ب ن یعرفون  اص ا ٔش فاع عن حقوق ا ٓمن ل ري  یف ماكن  سیا ".السلوك املثيل، مما جيعل جزر املا سانیة واملتحولني  ري الهویة اجل يس ومغا  و املیل اجل

 

رتفت و  وا ٔساس م ىل  ضطهاد  ٔفراد ما زالوا یضطرون ٕاىل الفرار من  ٔن ا ني يف واك الهجرة النیوزیلندیة ب یف. يف جلنة من موظفي نداءات الالج ٔحناء جزر املا سیة يف مجیع   .2014هلم اجل

 

مترب  ٔیلول / س وري الشامل الثانیة يف  ستعراض ا ىل معلیة  رية  ٔ لمسات ا ى وضع ا تني). رفضت، 2015و ٔرج دم التجرمي (شیيل وا متیزي و ٔن ا ش یف ("الحظت") توصیتني قدمهتام   م

 

ریل  ٔ سان /  ٔوصت 2016ويف ن ٔو بعد ةاملالحظات اخلتام ،  ة  ارج ٕاطار الزوج ن  ٔطفال املولود یات وا ٔي متیزي ضد الف ىل  ل القضاء  ٔ رشیعاهتا من  ٔن "تعدل  و ب الزواج  لجنة حقوق الطفل ا
رشیعیة  دام التدابري ال سیا "، و" است ٔو  سیا،  ٔو املتحولني  س،  ٔو ثنائيي اجل سیا  والسیاسیة والتعلميیة، مبا يف ذ التوعیة والتوعیة، ٕالهناء ومص هؤالء ارج احملامك، واملثلیات، واملثلیني 

ٔطفال ".  ا

http://76crimes.com/2015/09/01/maldives-lenient-no-more-island-nation-arrests-2/
http://76crimes.com/2015/09/01/maldives-lenient-no-more-island-nation-arrests-2/
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/maldives/session_09_-_november_2010/a_hrc_wg.6_9_l.5_maldives.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/maldives/session_09_-_november_2010/a_hrc_wg.6_9_l.5_maldives.pdf
http://www.ishr.ch/news/maldives-briefing-paper-situation-human-rights-defenders
http://www.ishr.ch/news/maldives-briefing-paper-situation-human-rights-defenders
http://globalvoicesonline.org/2014/06/06/homosexual-assylum-seekers-from-maldives-face-prosecution-upon-return/
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/maldives/session_22_-_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.6.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/maldives/session_22_-_mai_2015/a_hrc_wg.6_22_l.6.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/MDV/CO/4-5&Lang=En


: م   نامارالب

  

ت قانون ة املعد 45/1860  قانون ،العقو س  ، ال

لطبیعة)      377  املادة  (خمالفة 

ا یقوم من" يس امجلاع راكب طو الف اجل ل مع الطبیعة لنظام ا ت ٔو امرٔة، ٔو ر وا ني من ٔي من لسجن ٔو احلیاة، ٓخر مدى ملاكن لنقل یعاقب ح  سنوات، 10 ٕاىل تصل قد ملدة النو
 ."غرامة فع عرضة وكون

 

 التعلیق

ورة يف ٔوىل ا وري لٕالستعراض ا ي الشامل ا ِٔت  مل ، 2010 نومفرب/الثاين رشن يف متّ  ا ر التوصیات من ٔي ت سانیة ىل ذ يس والهویة اجل ه اجل س مت 2011 العام يف لكن .التو ٔس لجنة ت  ا
سان حلقوق الوطنیة ٔمم مؤمتر جلنة عن ممثّل حرض وقد  2014يف العام تفعیلها ومتّ  إال دة ا سان حلقوق املت طقة يف إال یا م ي الهادئ واحملیط ٓس لرمغ 2013العام  يف ٕانعقد ا  رهاب ٕاسمترار من و
ل من املامرس املثلیة  . احلكومة ق

 

رشن الثاين  وري الشامل يف  ورة الثانیة لٕالستعراض ا ٔن املندوب  377مت ٕاصدار توصیتني ٕاللغاء املادة  2015يف ا ل اسرتالیا واسبانیا. ومن الظاهر  ابةمن ق ٕالست لهاتني التوصیتني ٕاال عن  مل یقم 
 طریق "مالحظهتم" (رفضهم). 

  

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mm/mm004en.pdf
http://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-gay-idUKKBN13B00R
http://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-gay-idUKKBN13B00R
http://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-gay-idUKKBN13B00R
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/myanmar/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_13_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/myanmar/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_13_e.pdf


 :  سلطنة عامنالب
 

 

ت قانون  1974لعام  العامين العقو

 (اجلرامئ الشائنة)      33  املادة

نیاً  • مجیع اجلرامئ اجلنائیة اليت حيمك هبا بعقوبة ارهابیة :تعترب جرامئ شائنة " ة ٔوال  ة ف یيل: مجیع اجلرامئ اجلناح الس- ٦  الرشوة- ٥ :املب اكذبة- ٨  شهادة الزور- ٧  خ ميني ا ر - ٥- ٩  ا الزتو
ٔمره ستعامل املزور مع العمل ب ىل الفجور- ١٠ و اق- ١١  احلض  لواط والسح ة- ١٣ درات جتار - ١٢  ا هتویل- ١٤   الرسق یال- ١٥   غتصاب وا  • ح

 

يس امجلاع لوطیني   واملثلیات  املثلیني بني اجل ات) (ا اق  والس

 223 املادة

 :ىل وتنص

س نفس من خشص مع ٔركب من لك سنوات ثالث ٕاىل ٔشهر ستة من لسجن یعاقب“ لواط ویالحق ، شهوانیة ٔفعاالً  اجل ال ا اق ٔو فا ٔمر ٔدى ٔذا شكوى بدون الس ة ٕاىل ا  تالحق وال الفضی
ات اق مرك ٔصول بني الس ٔخوات ٔو الفروع ٔو ا داهن صهر ٔو قریب شكوى ىل بناء  بني ا ة حىت ٔ ر  ."الرابعة ا

 

 :التعلیق

ورة قدمت السوید يف ٔوىل ا وري إالستعراض من ا ٔوىل عامن، لسلطنة توصیتنيالشامل  ا سیة عن املامرسات التجرمي رفع تناولت ا س، نفس من ٔفراد بني اجل ٔخرى اجل متیزي ٕالغاء وتناولت ا  ا
سانیة.وقد ىل يس والهویة اجل ه اجل ذ جواب السلطنة ٔىت ٔساس التو ٔ ٔي ( بعني ل  "  ). رفضإالعتبار" 

الق متّ   لكزيیة لغة طقةالنا The Weekحصیفة  ٕا ر اكمل ٔسبوعٍ  إال س  واملثلیات املثلیني تناول ملقال رشها ٕا سانیة وثنائيي اجل يس ومغتريي الهویة اجل ه اجل  ٔنّ  ٕاعتبار ىل وذ ومزدو التو
نة" احملتوى  سنوات. ثالث السجن عقوهتا هتمة ويه یثري "الف

س اكتب ٕاهتام متّ   الفة التحرر املقال ورئ الم قانون مب ات إال ود شدة املعروف  1984لعام واملطبو ة ٔنّ  ري .احلكومة من بضغط موقعها من املقال حبذفالصحیفة  قامت .یفرضها اليت الق س  ال
ة ٔسواق.  من حسهبا یمتّ  مل املطبو  ا

 

رشن الثاين  وري الشامل يف  سیة. قدمت املكسیك والربازیل توصیات لسلطنة  ٕادراج. فقط 2015اكنت دورة عامن الثانیة لالستعراض ا ر موضوع ٕالغاء جترمي املثلیة اجل متع املدين ذ ل ا د من ق وا
دم العمل هبا (الربازیل)) ٔقل  ىل ا ٔو  رشیعات ( و "الحظت" هذه التوصیات.  رفضت. عامن ٕاللغاء ال  ا

  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6075
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/oman/session_10_-_january_2011/oman-a_hrc_wg.6_10_l.5-eng.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/oman/session_10_-_january_2011/oman-a_hrc_wg.6_10_l.5-eng.pdf
http://www.reuters.com/article/oman-gays-newspaper-idUSL6N0H12RB20130905
http://www.reuters.com/article/oman-gays-newspaper-idUSL6N0H12RB20130905
http://www.reuters.com/article/oman-gays-newspaper-idUSL6N0H12RB20130905
http://jonathanturley.org/2013/09/04/oman-newspaper-shut-down-after-publishing-a-sympathetic-article-on-homosexuals-in-country/
http://jonathanturley.org/2013/09/04/oman-newspaper-shut-down-after-publishing-a-sympathetic-article-on-homosexuals-in-country/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/oman/session_23_-_november_2015/ishr_upr23_omn_e_main.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/oman/session_23_-_november_2015/ishr_upr23_omn_e_main.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/oman/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_11_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/oman/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_11_e.pdf


 :  ستانالب

 

 

ت قانون  ) 1860لعام   45رمق القانون( العقو

الفة (اجلرامئ    " 377 املادة  الطبیعیة) لنظام ا

ا یقوم من" يس امجلاع راكب طو الف اجل ل مع الطبیعة لنظام ا ت ٔو امرٔة، ٔو ر ٔو مدى لسجن یعاقب احلیوا ني من ٔي من لسجن احلیاة،  ني عن تقل ال ملدة النو  01 عن ید ز وال سن
 ."غرامة فع عرضة وكون ، سنوات

ل اكف إالیالج :التفسري يس امجلاع ٔراكن الك  .القانون من البند لهذا وفقا جرمية یعترب ما وهو اجل

 

اين الفاحشة)    . 294املادة  ٔ فعال وا ٔ  (ا

ن " ٔما ٔو ماكن قریب من ا ام  ٔغنیة فاحشة يف ماكن  ٔو ب) غناء  ام  ٔعامل فاحشة يف ماكن  ام ب ٔ) الق ٔخرن  اج ا ٔو غرامة مالیة ٔ اكن بغرض ٕاز ٔشهر  س ملدة فد متتد ٕاىل ثالث  حل العامة یعاقب 
 ٔو  العقوبتني."

 

ام  12املادة   )1979(قرار 

ام  تعدیل"مت  ٔدىن 1980هذا احلمك يف  رفع احلد ا لعقوبة ملدة عرش سنوات وغرامة مالیة. ومبوجب املادة بواسطة قرار  ل تعریض هذا الشخص  12  ٔ ٔي خشص من  من قوانني احلدود، "من خيتطف 
ٔیضا عرضة  كون  ٔن  اما، وجيب  لسجن ملدة قد تصل ٕاىل مخسة وعرشن  ٔو [.. .]  ل  لق ري طبیعیة [...] یعاقب   لغرامة." [...] ٕاىل [...] شهوة 

 

 :التعلیق

سانیة التطّرق یمتّ  مل ٔو الهویة اجل يس  ه اجل وري إالستعراض دوريت من ٔيّ  يف لتو ريف  ستان، و الشامل ا ٔول ورشن  2008مایو/ٔ علّقة توصیات ُرفعت ني يف  . 2012ٔكتور/ا  حبامیة م
سان عن ات/املدافعني ني (من لموظفني وتدریبات حقوق إال متحور رشطة وعنارص قضاة احلكوم ولیة املعایري حول واخل).  سان يف  ا ورة حلقوق إال وري الشامل. ا ستعراض ا ورة الثانیة من  ا

ستان يف  وري الشامل لبا  .2017 رشن الثاينالثالثة لالستعراض ا

 

سان حقوق جملس ٕاطار مضن الوضوح شدیدة ستان مواقف اكنت لطاملا ر إال ولیة احملافل وسا ّين  رفضخّص  ما يف ا ر ٔي ت سیة لمیول ذ سانیة، والهویة اجل شدید ٕاىل ٕالضافة اجل  القمي “ىل ال
سانیة سان. يف جملس حقوق يف ”التقلیدیة إال سان حقوق جملس لسة ٕاطار يف ،  2012یونیو/حزران إال ٔثناء  19ال إال مترب/ٔیلول الصادر يف التقرر قراءة و ستان ،  2011س اب قادت  س  ٕا

رتاضاً  وذ املستوى)، هذا ىل مسبوق ري سلوك (وهو  اجللسة من جامعي علّقة دیدة"  معایري خللق ٔمسته "حماوالت ما ىل ٕا سیة ملیول م سانیة  والهویة اجل  إالطار بتقویض هتّدد “واليت اجل
ويل سان ا .  حلقوق إال  مبجم

 

ام  Kaleidoscope Trustلـ  وفقاً  سلسل يف  رتف قاتل م ستانیة  2014ا الم البا يس ومع هذا قامت وسائل إال هم اجل ب تو لیني س ال م ل ثالث ر ال عن الرب". القا بوصفبق ٔنه "م تل ب
دم املادة  سانیة.  294ست ري الهویة اجل سیني ومغا  ٕالسهتداف العامل اجل

 

 

  

http://www.punjabpolice.gov.pk/system/files/pakistan-penal-code-xlv-of-1860.pdf
http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/zia_po_1979/ord7_1979.html
http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/zia_po_1979/ord7_1979.html
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_02_-_may_2008/a_hrc_wg6_2_l8_pakistan.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_14_-_october_2012/a_hrc_wg.6_14_l.10_pakistan.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_14_-_october_2012/a_hrc_wg.6_14_l.10_pakistan.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_2_-_may_2008/ilgapakuprs22008internationallesbianandgayassociationuprsubmissionjoint.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_2_-_may_2008/ilgapakuprs22008internationallesbianandgayassociationuprsubmissionjoint.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_2_-_may_2008/ilgapakuprs22008internationallesbianandgayassociationuprsubmissionjoint.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_2_-_may_2008/iglhrpakuprs22008internationalgayandlesbianhumanrightscommissionuprsubmission.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_2_-_may_2008/iglhrpakuprs22008internationalgayandlesbianhumanrightscommissionuprsubmission.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/pakistan/session_2_-_may_2008/iglhrpakuprs22008internationalgayandlesbianhumanrightscommissionuprsubmission.pdf
https://www.unwatch.org/unhrc-holds-first-meeting-on-controversial-new/
https://www.unwatch.org/unhrc-holds-first-meeting-on-controversial-new/
http://www.dw.de/african-arab-delegates-walk-out-of-un-gay-rights-meeting/a-15794719
http://www.dw.de/african-arab-delegates-walk-out-of-un-gay-rights-meeting/a-15794719
http://www.dw.de/african-arab-delegates-walk-out-of-un-gay-rights-meeting/a-15794719
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://www.kaleidoscopeaustralia.com/wp-content/uploads/2014/03/Pakistan-report-to-CESCR.pdf
http://www.kaleidoscopeaustralia.com/wp-content/uploads/2014/03/Pakistan-report-to-CESCR.pdf


 

 :  قطرالب

 

 

ت قانون  )1971لعام  14  القانون( العقو

س نفس من العالقات یعاقب لواط  2004ام يف 11 رمق لقانون وفقا ،  2004ام يف القطري اجلنايئ القانون تغیري مت .السجن يف سنوات 5ٕاىل  یصل ما مع لرتايض اجل  .جرمية یعد مل نفسه ا

 

ٔفعال امللیة جمرمة حتت املادة  س من  القانون اجلزايئمن  296مع ذ فٕان ا س ملدة تصل ٕاىل  982سنوات. وحتدد املادة  5ٕاىل  1حل حل يس املثيل ممنوع ویعاقب   سنوات. 10ٔن العمل اجل

 

 2004لعام  296املادة 

س مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات، لك من:  حل ٔنىث ملامرسة البغاء  -1یعاقب  ٔو  -2قاد  ىل اراكب البغاء   ، ٔي وسی ٔغراها، ب ٔو  ٔغواها  ٔو  ا  ٔو استدر ٔنىث  ٔو الرتدد حرض  إالقامة 
ا.  ار ٔو  ل البالد  ه سواء دا لبغاء بقصد ممارسة البغاء ف ت  ٔو الفجور.  -3ىل ب لوط  ٔي وسی الراكب فعل ا ٔغرى ب ٔو  ٔو حرض  ٔفعال  -4قاد  ٔنىث التیان  ٔو  راً  ٔي وسی ذ ٔغرى ب ٔو  حرض 

ة.  ري مرشو ٔو  ٓداب  ة ل اف ل ذ -5م ٔو ق ٔو سمل  ٔو عرض  يس.لب  ستغالل اجل ٔنىث بغرض  ٔو   رًا 

 

 :التعلیق

ري مطبقة. ٔحاكم  ٔن هذه ا دام ولكن من الظاهر  ىل املامرسات املثلیة بعقوبة إال یًا احلمك  ث من املمكن تق ر قطر حمامك رشعیة ح دام  تد ارج الزواج إال سیة  ٔي ممارسة  عقو الزىن جتعل عقوبة 
لیة.بغض النظر ٕان اكنت هذه املام ٔو م ريیو  ام  رسات  ني يف  دة لشؤون الالج ٔمم املت ٔصدرته مفوضیة ا ي  ه ا ٔحاكم، وهو ما  2002ویغطي التوج امل الربد" لهذه ا و  57(يف الفقرتني  یفرس"

ويل حلقوق 59 د اليت ال تؤكد مع القانون ا ٔن القوا د ذاته". )  ٔهنا اضطهاد "يف  ىل  هيا  ٔن ینظر ٕا سان ميكن  ارج ٕاطار الزواج  وتعاقبإال يس یقوم به خشص مزتوج  ٔي فعل  ىل   " جرمية "الز
جل  ني  ري مزتو اص  ٔش ركهبا  سیة اليت  ٔفعال اجل ىل ا ني یعاقب  دام، يف  ٕال لیه  س . -یعاقب  ٔو من خمتلف اجل س  هام من اجلرامئ، بغض النظر عام ٕاذا اك من نفس اجل  و

 

وري ستعراض ا ام  يف  ر  ٔوىل يف فربا ورة ا اص 2010الشامل ا ٔش ٔن ا متیزي  دم ا سانیة ٕاىل قطر (اليت "الحظهتا" قطر): "لضامن  يس والهویة اجل ه اجل ٔن التو ش ، قدمت السوید توصیة 
س اص من نفس اجل ٔش لرتايض بني  يس  شاط اجل ت وٕالغاء جترمي ال ٔحاكم قانون العقو ة ". وكررت املثلیني ضد ولتعدیل  سالم شاط يف ظل الرشیعة  د یعاقب ملثل هذا ال ٔ ٔن ال  ، وضامن 

لیة، ولكن مل  لسة حوار تفا وهذه التوصیة يف  ٔي ردتقدم ا  . 

ام  تصف  ورة الثانیة يف م وري الشامل  ستعراض ا ، واليت 2014يف  ٔس العامل املق لعامل املثلیني ف یتعلق هنائیات  د فقط  ستجیب، اكن هناك ٕاشارة وا ً. مل  و بتا  لها ا
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 :  السعودیةالب

 

لتفسري،  ة الصارمة. وفقا  ، تطبق البالد الرشیعة إالسالم ٔن مجیع العالقات 80/81: 7سورة بدال من ذ ، فكام  ة، ولكن ال حيدد العقاب. ومع ذ جن ال  يس بني الر ، اليت تصف امجلاع اجل

ىل لرمج. ومن مث فٕان العقوبة اليت تفرض  ٔهنا املوت  ل املزتوج تفهم معوما ب ري قانونیة، فٕان عقوبة الر ارج نطاق الزواج  سیة  ا اجل س يه م سیة من نفس اجل ٔفعال اجل ات. ووفقا ا قدمه ٕاىل  لتقررز

يس من  ، فٕان السلوك اجل الن". ومع ذ لني سیق ٔن "الر ٔهنم نقال عن النيب  ٓخرون  ، ویعتقد  ل ٔملاين، فٕان بعضهم یدعو  س مدر الربملان ا س ل دى اجلرامئ اليت نفس اجل عتبارها ٕا ا يف الرشیعة 

ىل الطرق الرسیعة ". -ستحق املوت  ٔو السطو  ٔو الردة  ٔو الز  ل  ل الق  م

 التعلیق

ر  وري الشامل يف فربا ٔوىل لالستعراض ا ورة ا ٔي  ٕاشاراتٔربعة  2009اكن هناك يف ا ٔو  ٔخرى  لمملكة العربیة السعودیة من دول  ٓن ال توصیات  متع املدين، حىت ا يس املقدمة من ا ه اجل لتو
ٔكتور  ، اكن يف  سانیة. ومع ذ يس والهویة اجل ه اجل لتو علق  ر م ٓخر یذ سانیة. املراجعةيف  2013يشء  يس والهویة اجل ه اجل متع املدين عن التو الت من ا كن هناك مد ورة الثانیة) مل  ويف  (ا

دة، ر  ٔمم املت شمل قضا ا سان  ٔن ٕاطار حقوق إال ول  سمترار ق سانیةفضت اململكة العربیة السعودیة  يس والهویة اجل ه اجل  .التو

ايئ مدون، هناك  هيا قانون ج س  ٔن اململكة العربیة السعودیة ل هتك واكىل الرمغ من  ن ی اص ا ٔش از ا ي عن املنكر العتقال واح هن ملعروف وا ٔمر  سمى، "جلنة ا ون تعالمي ٕانفاذ القانون 
سني. يس املثيل والتعبري املتنوع بني اجل ٔهنا  الوهابیة التقلیدیة، مبا يف ذ السلوك اجل ىل شبكة إالنرتنت، ومن املعروف  ةويه تعمل خشصیا و ملثلیني مفر اص ف یتعلق  ومزدو  واملثلیات شلك 

سانیة. ري الهویة اجل يس ومغا  املیل اجل

ظامت  ال ٔو م ات  د جام سانیةتو ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔن فرص املنطقةكة العربیة السعودیة معروفة يف ملاملتعمل يف  لمثلیني واملثلیات ومزدو التو دة ٔ حتاق ، كام  اص اكنت مق ش
ام  لقراروفقا  شدة. ىل بعض ما یيل: "، جيب  2001جملس الوزراء يف  ت اليت حتتوي  ٔو الوصول ٕاىل البیا رش  ناع عن ال م ديم إالنرتنت يف اململكة العربیة السعودیة  ٔي شئ 1ىل لك مست  .

ٓداب العامة ". هتاك ا ٔو ا ري،  ة يف  ىل حرمة إالسالم والرشیعة إالسالم ٔو التعدي  رشیعات،  ٔو ال ٔسايس   ٔ د  خيالف م

ام  اعتقلت دة يف یونیو  ىل حفلتني يف مدینة  ارات  سیة يف  اه يف املثلیة اجل اص لالش ٔش دة  ٔلقي  ویقال، 2016. ويف مارس 5201السلطات يف اململكة العربیة السعودیة  دة  ب يف  ٕان طب
مل مبعناه. ىل  كن  ىل الرمغ من انه مل  مل قوس قزح،  ي لرتفعه  هن ملعروف وا ٔمر  ل جلنة ا لیه من ق ض  ر  الق ٔ ، يف مایو /  سیة من 2016ومع ذ لعالقات اجل سبة  ل دام  ، ف یتعلق بعقوبة إال

س،  ٔكرث خطورة من املثلیة نفسها" .. " الحظنفس اجل ون خطیئة  رك رز: "ٕاهنم یدینون املثلیني حىت املوت  ن  ل د  ر

ٔكتور  ٔول /  رشن ا ة، الحظت 2016ويف  لمتیزي  املالحظات اخلتام سیا یتعرضون  سیة واملتحولني  ٔطفال املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل ٔن  لجنة حقوق الطفل قلقا من  ة  ام مالحظات خ
متیزي حبمك القانون وحبمك الواقع".املسمتر يف اململكة العربیة الس ىل ا لقضاء  ة وشام  اق و "اسرتاتیجیة اس ٔن تعمتد ا ٔويص ب  ، ىل ذ  عودیة. وبناء 

ر / شباط  ودامهت ض يف فربا ض، الر وب الر تجعا ج جزت 7201السلطات السعودیة م رتدیون  35، واح ن اكنوا  اص ا ٔش ٔطلقت صورا لبعض ا ٔرشار"، و ٔهنا " ستانیا، ووصفهتم ب مواطنا 
د  ٔیید لهذا احلدث، ولكن تف ىل ت ة  التقارراملالس. ومل یمت احلصول  ٔفراد امجلا لوأن اثنني من  اء  ق انب السلطات، وهو اد . تنكرهبوحشیة من  و  ا
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: س   نغافوراالب

 

ت قانون ة  2008طبعة ، ) 22الفصل (العقو   املنق

ٔفعال  لحیاء) اخلادشة (ا

 ٔن ىلٔ  377 املادة تنص

ور من خشص ٔي"  ٓداب، مع لحیاء ادش فعل ٔي اص، ٔو ام ماكن يف سواء ، ركب ، ا ر، ٓخر خشص وخمل  د ٔو ذ ر ٓخر خشص سا اف فعل ٔي الراكب ذ  ٔو ، معه لحشمة م
یل من هذا فعل ٔي اراكب سهیل اول ل من الق ر ٔي ق ور، من ٓخر خشص مع ٔو نفسه مع سواء ٓخر ذ ني ٕاىل متتد قد لسجن ملدة یعاقب اص، ٔو ام ماكن يف سواء ا  ."سن

 

امعة          الطبیعة) نظام الف (ا

امعة" جترم اليت 377 املادة ت قانون من ٕالغاهئا مت "الطبیعة نظام الف ا ل ، 51 رمق ، 2007 لعام (املعدل) العقو ي د ر 1 يف النفاذ زي ا   2008 شباط /فربا

 

لحیاء)       294املادة  فعال اخلادشة  ٔ  (ا

ٔخرن  اج ا ٔعامل التالیة بغرض ٕاز  " لك من بقوم 

ٔو ام  لحیاء يف ماكن  ادش  ٔ) یقوم بفعل  ) 

ام ٔو بقرب ماكن  لحیاء يف  ادشة  ٔغنیة   (ب) یغين 

س قد یصل ٕاىل  حل ٔو لكهيام." 3یعاقب   ٔشهر مع غرامة 

 

 354املادة 

ٔو غرامة ني  هتك حرمة ذ الشخص یعاقب ملدة تصل ٕاىل سن ٔنه سی ه  ٔو ملعرف هتاك حرمة  ٔخر ٕال دم القوة جتاه خشص  ست ٔو  ورة."ٔو  " لك من هيني  ت املذ ٔثنني من العقو ٔو   الصفع 

 

 التعلیق

ٔكتور  ٔول /  رشن ا دت، 2014ويف  ٔن املادة  و اف،  ست لسلطة  377احملمكة العلیا يف سنغافورة، ويه حممكة  غي  ٔنه ی ٔت  ة، ور سیة املتنو ٔفراد ذوي املیول اجل هتك حقوق ا ٔلف ت
ٔن  رشیعیة  ٔن مدون لٕالنرتنت  تتصدىال د ب ٔف ٔن تصدر القانون. و لمحمكة  غي  ، وال ی ٔ لیه بغرامة قدرها  یعلقلمس اح يف هذه املادة)، وحمك  زي (نصه م لت د القضاة ترصف  ٔ ٔن  الف  6ىل 

سمرب  ي قدمه يف د اف ا ست ٔید يف  شري 2015یورو تقریبا، و دم القسم  اررتق.  ست درا ما  يس، ولكن یمت رش  377Aٔن  ه اجل اص املثلییني واملثلیات ومزدو التو ٔش ٓن ملقاضاة ا ا
ٔقسام  كرر. 294و  354ا  شلك م

 

ذب، 2015يف یونیو  ٔكرث من  اج ك دوت  ٔن القسم  28،000جتمع ب رك ... اكلیدوسكوب الثقة  ٔقسام  377Aمشارك يف هونغ لمي  اص لغب، ولكن یمت رش ا ٔش ٓن حملامكة ا دم ا ست درا ما 
دد مماثل من  294و  354 كرر. وقد سامه  ٔن هناك 2016يف مسرية یونیو  احلارضنشلك م ملالحظة  ر  بیة  ركزيا، ولكن من اجلد ٔج ت ا ا دم متویل الك ىل ضامن  و  انب ا لهذا اصا من 

ام  مج (شهد  برين لهذا احلدث). 2016الرب ن  دید  رشاكء متویل 

 

ر  وري الشامل سنغافورة يف دورهتا الثا تلقت، 2016ويف اكنون الثاين / ینا لغاء املادة  11توصیة، مهنا  12نیة لالستعراض ا ٕ اليم  377توصیة طالبت  متثیل إال زي يف ا ىل الت دها  ٔ ٔلف، وركز 
ٔشارت سنغافورة  سانیة، . و ري الهویة اجل يس ومغا سیا ومزدو املیول اجل سیة واملتحولني  ٔن "لمثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل قد رفضت فعلیا. 12مجیع التوصیات ال ٕاىل 
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  : اكالب  سريیال

 

ت قانون ت قانون تعدیل قانون مبوجب املعد بصیغته  (العقو  ) 1995لعام  22رمق العقو

الفة (اجلرامئ       365 املادة  لطبیعة) ا

ا یقوم من " يس مجلاع طو ل مواقعة ٔو اجل وان ٔو امرٔة ٔو ر لسجن – الطبیعة نظام ل خمالف شلك ح ٔشغال مع سواء یعاقب   بدفع یعاقب ٔن وجيوز سنوات، لعرش متتد قد لفرتة دوهنا ٔو ا
ة اكنت ٕاذا ٕاما مالیة، غرامة ه ٔصغر خشص مع اما 18 ال معره ختطى ٔو الرشد سن لغ خشص الل من اجلرمية مرك عاقب ذ اما، 16 من ؤقل سنا م  ال ملدة املشدد السجن بعقوبة الشخص ف
لغرامة سنة عرشن ىل زید وال سنوات، عرش عن تقل ل من حيدد مايل تعویض یؤمر بدفع ٔن ٔیضا وجيب و ي لشخص احملمكة ق ٔذى لٕالصابة تعرض ا ل من وا  .اجلرمية مركب الشخص ق

ل اكف إالیالج :التفسري يس امجلاع ٔراكن الك  .املادة لهذه وفقا جرمية یعترب ما وهو اجل

 

اص)      ٔ 365املادة  ٔش لحیاء بني ا ٔعامل اخلادشة   (ا

دة ٔو اراكب يف رشع ٔو حيرض ٔو اراكب، يف طرف كون ٔو ، اص ٔو ام ماكن يف ركب، خشص، ٔي" ام خشص ٔي وحتریض یقوم مبسا ٔي لق ٔفعال من فعل ب  واخلادشة حلشمة ا ا
ا جلرمية، كون ٓخر، خشص مع لحیاء لیه مرك ني ٕاىل تصل قد ملدة لسجن یعاقب و  ٔي مع ٔو ضد العمر من عرش مثانیةسن  فوق خشص اجلرمية اركب وٕاذا العقوبتني من لك ٔو بغرامة، ٔو سن
 احملمكة حتددها اليت املبالغ تعویض بدفع یؤمر ٔن ٔیضا وجيب وبغرامة سنة 20 ىل زید وال سنوات 10 تقل عن ال ملدة املشدد لسجن یعاقب العمر من سنة ( 16 ) عرشة السادسة دون خشص

ي یتعلق ضده اجلرامئ وقعت لشخص ا ت اكن وف  " .الشخص هذا حلقت اليت ٕالصا

 

 التعلیق

ام  رشن الثاين  اك يف نومفرب  ورة الثانیة لرسیال وري الشامل ا ستعراض ا تني وكندا). "2012يف  ٔرج ت (ا ٔن ٕالغاء التجرمي يف قانون العقو ش و هذه الحظت، اكن هناك توصیتان فقط  " ا
و يف  ل ل ستعراض املق  .2017ام رشن الثاين التوصیات. سیكون 

 

ٔن  وفقا ىل الرمغ  ة القانونیة)،  ٔنه صاحل من الناح ىل الرمغ من  فذ  ري م تا ( ٔساسا لیكون قانو م رست، یعترب القانون  یدوسكوب  ه ضد املثلیني واملثلیات ومزدو ل زال مو بزتاز والعنف ال 
ه اجل  سانیة.التو ري الهویة اجل ري الهوی يس ومغا يس ومغا ىل املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل بريا  ردا"  امال  ٔن وجود القانون خيلق " ٔن نالحظ  ، من املهم  زالون ومع ذ ن ال  سانیة ا ة اجل

رتفت يف مظاهرها و ا ٔن ا ٔیضا ب د هذه املنظمة  د ما  عرضة لالبزتاز والعنف. وتف ، وسط نغمة هتدئة ٕاىل  متیزي ف یتعلق ب سو ستوریة ف یتعلق  محلایة ا سان  لجنة املعنیة حبقوق إال ٔمام ا
سانیةف یتعلق  يس والهویة اجل ه اجل اك لتو ، صوتت رسي ال ام  ضد. ومع ذ ٔواخر  دة يف  ٔمم املت شاء صاحب والیة سو يف ا  .2016ٕا

 

ر اكنون  مقابٔیضا، يف  يك وقال  2017الثاين / ینا لمجمتع الرسي ال ة  ی ىل الطبیعة ا ادا جحته  ر العدل، اس ٔي ظرف من الظروف سنقوم بتغیري هذا القانون". ويف A 365و  365وز ، "حتت 
ٓخر ىل الرمغ من املشاورات السابقة،ماكن  ٔنه  ة،  ل مل اما. وهناك شوا ا  ا ر اح ٔ ضطراب العقيل"، وهو تعلیق  يس" ب " ٔن هناك خطوات  ، وصف "الشذوذ اجل إالشارات ٕاىل  ٕالزایبدو 

لفرتة  سان  سانیة من خطة العمل الوطنیة حلقوق إال يس والهویة اجل ه اجل  .2021-2017التو

 

  

file:///C:/Users/Ghaith.Arar/Desktop/Aen/www1.umn.edu/humanrts/research/srilanka/statutes/Penal_Code.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sri_lanka/session_14_-_october_2012/ahrc2216srilankae.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sri_lanka/session_14_-_october_2012/ahrc2216srilankae.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://www.theindependent.sg/singapore-voted-against-uns-sexual-orientation-and-gender-identity-sogi-mandate-safeguard/
http://www.theindependent.sg/singapore-voted-against-uns-sexual-orientation-and-gender-identity-sogi-mandate-safeguard/
http://life.dailymirror.lk/article/interviews/A-chat-with-Wijeyadasa-Rajapakshe/52/16537
http://life.dailymirror.lk/article/interviews/A-chat-with-Wijeyadasa-Rajapakshe/52/16537
https://www.colombotelegraph.com/index.php/homophobic-justice-minister-wijeyadasa-should-resign-right-activists/
https://secure.avaaz.org/en/petition/The_Government_of_Sri_Lanka_Repeal_Laws_that_Entrench_Discrimination_and_Perpetuate_Violence/?fmgYylb&pv=10&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-404480-The_Government_of_Sri_Lanka_Rep
https://secure.avaaz.org/en/petition/The_Government_of_Sri_Lanka_Repeal_Laws_that_Entrench_Discrimination_and_Perpetuate_Violence/?fmgYylb&pv=10&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-404480-The_Government_of_Sri_Lanka_Rep


 

 :  سورالب

 

 

ت  1949لعام  قانون العقو

الف الطبیعة(     520املادة  ىل   )جمامعة 

ٔي س ملدة تصل ٕاىل  "  حل لهيا  الف الطبیعة یعاقب  ىل   سنوات." 3جمامعة 

 

الق العامة)     517املادة  ٔ  (ا

ٔوىل من املادة  ورة يف الفقرة ا دى الوسائل املذ ٕ ٓداب العامة  ىل التعرض ل ٔشهر ٕاىل ثالث سنوات. 208"یعاقب  س من ثالثة   حل

 

 التعلیق:

ام  ٔصبحت، املواد القانونیة ىل الرمغ من ذ  سانیة، مع ردود فعل  2011سور م سیة واجل قلیات اجل ٔ ٔرض ل ىل ا ن  ٔما ٔخطر ا دة من  ىل  معقدةوا ان  ٔح يس املثيليف كثري من ا شاط اجل . ال
ضطهاد واالٕ  ه احلرب، مت إالبالغ عن مشاهد التعذیب و ي مزق ا اليت خرجت من الب ا س ة، ومن بني الشهادات القلی  ري حكوم و و بعة ل ات فا  جراءات موجزة تقوم هبا  ٕ  وكثريادام 

كون  لون ما  أفراد الفا ٔرس الض  .من 

 

ٔوىل  ورة ا ام ويف ا ولیة يف  ظمة العفو ا وري الشامل، اكنت م دةيه  2011لالستعراض ا ة الوح ري احلكوم ٔن ٕالغاء املادة  اليت قدمت طلبا املنظمة  ٔن 520ش ش ٔي دو توصیات  . ومل تقدم 
، و ٔ د ٕاشارةهذه املس سانیةٕاىل  ال تو يس والهویة اجل ه اجل ٔوىليف التو ورة ا ة من ا ئق اخلتام  . الو

 

رشن الثاين  وري الشامل الثاين يف سور يف نومفرب /  ستعراض ا متع املدين ٕاىل  ل 2016مت تقدمي تقررن فقط من ا ساء 11(الفقرة  )مادر(، مبا يف ذ هذه املالحظة من ق ل ال ): "ميكن ق
القة اه يف  ش ب جمرد  س یات  ٔفراد املثلیني والف ٔیضا ا ل "الرشف"  يس. وشمل حضا معلیات ق عتداء اجل ٔو  غتصاب  ٔو اهتام اكذب، و ه  ٔو اتصال رومايس،  واملثلیات ومزدو التو

سانیة ري الهویة اجل يس ومغا  .اجل

 

رة ايف (املٔواسور  وشري ٔ ) 12كة رت شمل ذ اكفؤ الفرص يفامل املثلیني و فراد : "یتعرض ا ث حيرمون من  عیا وقانونیا، ح سانیة لالضطهاد والومص اج ري الهویة اجل يس ومغا  ثلیات ومزدو املیل اجل
ا اخل من حرماهنم من العمل يفو التعلمي والعمل  ٔح ٔیضا من  امليفدمات العامة و ال لرضب والتعذیب يف القانون  اللؤسسات اخلاصة. ویتعرضون لالضطهاد  ث یتعرض العدید من الر از، ح ح

ٔو جامعي  -غتصاب و سیة". -شلك فردي  وهلم اجل ب م ش س  عند نقاط التف

 

ٓذار / مارس رش الوفد السوريومل  ٓن ( ٔويل حىت ا يل ا متعیة والرمسیة 2017، يف حواره التفا ات ا عتداءات والواج سانیة يف ردودها.)، ٕاىل  ٔو اجل سیة  قلیات اجل ٔ  املتعددة ل
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 : ستانالب  ركام

 

 

ٔول من ٕابتداءاً  فذ ( 1997لعام اجلنايئ القانون ر/الثاين اكنون من ا  )  1998ینا

ة اجلرامئ . 18 الفصل الق ٔ  ا

 املثلیة) (املامرسات      : 135 املادة

ال، بني امجلاع ٔي املثلیة، املامرسات تعاقب 1- ني ٕاىل تصل قد مدة لسجن الر  “ .سن

دم اليت املثلیة املامرسات تعاقب 2- هتدید ٔو اجلسدي، الطغیان ست ة ٕاستغالل ٔو لعنف، ا دة، الضحیة ا  لسجن لمسا

 .سنوات 6 و 3 بني ترتاوح مّدة

 :ال ويف املادة، هذه من 2 البند يف ٕالیه املشار اجلرم ٕاراكب ال يف 3-

دة؛ مّرة من ٔكرث املتكّرر إالراكب -ٔ   وا

ل من إالراكب -ب اص 3 من ٔكرث ق اص من العدید ٔو تواطؤ، دون من ٔش ٔش  لتواطؤ؛ ا

 قارص؛ ضد املتعّمد إالراكب -ج

 يس؛ مبرض إالصابة -د

 .سنوات 10 و 5 بني ترتاوح مدة لسجن املامرسة تعاقب

ن يف ٕالیه إالشارة متّت كام اجلرم، ٕاراكب ال يف 4-  ال ويف املادة، هذه من 3 و 2 البند

اوز مل فرد ضد املتعّمد إالراكب -ٔ  ؛  14 ال سن یت

ّب -ب س ل ال ب ٔو ٕاهامًال، الضحیة مبق س ٔرضار  ال ّب ٔو جسمية، حصیة ب س صابته ال  لسیدا، ٕ

 ”.اماً  20 و 10 بني ترتاوح مّدة لسجن املامرسة تعاقب

 

 طبیعي) ري شلكٍ  سیة رغبات (ٕاشباع      . 136 \الفصل

دام طبیعي ري شلكٍ  سیة رغبات ٕاشباع ٕانّ  1- هتدید ٔو اجلسدي، الطغیان ست ة ٕاستغالل ٔو لعنف، ا  “ الضحیة ا

دة،  .سنوات 6 و 3 بني ترتاوح مّدة لسجن لمسا

 :ال ويف اجلرمية، لنفس 2-

دة؛ مّرة من ٔكرث املتكّرر إالراكب -ٔ   وا

ل من إالراكب -ب اص 3 من ٔكرث ق اص من العدید ٔو تواطؤ، دون من ٔش ٔش  لتواطؤ؛ ا

ب -ج س  لغ؛ برضر ال

 .سنوات 8 و 3 بني ترتاوح مدة لسجن املامرسة تعاقب

ن يف ٕالیه إالشارة متّت كام اجلرم، ٕاراكب ال يف 3-  تعاقب قارص، ضد إالراكب ال ويف املادة، هذه من 2 و 1 البند

 ”.سنوات 10 و 5 بني ترتاوح مّدة لسجن املامرسة

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14676


 

راه . 137 الفصل سیة املامرسة ىل إال  اجل

راه ٕان“ سیة العالقة ىل إال ر ٔو اجل لیة اكنت سواء سیة، طبیعة ذات املامرسات سا هتدید بتدمري ٔو لٕالبزتاز لجوء ال، ٔم م  من مبّدة تُعاقب التبعیة، من ٓخر نوع ٔي ٔو خمّدرة مواد ٔو ٔصول ا
ٔشغال ة ا ني ٕاىل تصل قد إالصالح ني ٕاىل تصل قد لسجن مّدة ٔو سن  ”.سن

 

 التعلیق

سیة  لعالج. یطبق القانون التج ٕاضطراب عقيلتعترب املثلیة اجل يل إالیداع يف مصح عقيل  ٔو السلوك املعترب م ال  سیة املثلیة بني الر ٔفعال اجل ستوجب ا شلك يف الب ولهذا  لترصفات املثلیة  رميي 
ٔنثوي. ٕانتقايئ ر القانون السلوك املثيل ا  ب الیذ

  

سمرب  رفضت وري الشامل يف د ستعراض ا ٔوىل من  ورة ا ستان يف ا شیك)  توصیتني (السوید 2008ركام ٔي مربرات لهذا الرفض. مرة ومجهوریة ال اعیتني ٕاىل ٕالغاء التجرمي، دون تقدمي  ا
ریل  ٔ لرتايض بني البالغني من نف2013ٔخرى يف استعراضها يف  سیة  سان: "ٕالغاء جترمي العالقات اجل ولیة حلقوق إال لیات ا شري ٕاىل ا نیا، اليت  ىل ال ، رفضت توصیة سلوف س،  نحو املوىص س اجل

سان". ل جلنة حقوق إال  به من ق

 

ام  وقالت ستان يف  ركام ىل  ة  سان يف مالحظاهتا اخلتام و ال 2012جلنة حقوق إال ٔن ا ل جعل القوانني " ٕانه جيب  ٔ س من  لرتايض بني البالغني من نفس اجل سیة  طرف ٕالغاء جترمي العالقات اجل
ٔنه  سیة وٕارسال رسا واحضة  لمثلیة اجل عي  ج لومص  د  ذ اخلطوات الالزمة لوضع  ٔن تت و الطرف  غي ل ٔ مبا یتفق مع العهد. ی متیزي ضد ا ٔشاكل ا ٔي شلك من  سامح مع  ىل ال ی اص  ش

سانیة ". ٔو الهویة اجل ه   ٔساس التو
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 : دةالب إالمارات العربیة املت  

 

 

 التعلیق

 

دة العربیة إالمارات يف حمظورة تعترب الغريي الزواج ٕاطار ارج سیة ممارسة ٔي ٕانّ  حتادي رمق (. املت د مادة يف القانون  ٔن ٕاصدار  1987) لسنة 3ال تو ه ش ىل و ت تناقش  قانون العقو
. الف ذ ىل  ٔن العدید من العلامء یرتمجون هذه املادة  ىل الرمغ من  لرتايض،  سیة املثلیة  دید العالقات اجل  الت

 

الل جرمية الز  سیة املثلیة من  ىل العالقات اجل دام نظر  ٔن تطبق عقوبة إال ة، ميكن  ٔحاكم الرشیعة إالسالم الل  ارج ٕاطار الزواج من 356(املادة ومن  سیة  ىل العالقات اجل ) اليت تنطبق 
ٔن  ري  ٔحباثٔي نوع.  ٔن احملامك قد جتاوزت يف بعض  ا ىل الرمغ من  ٔنه  سان الرائدة ختلص ٕاىل  ظامت حقوق إال ٔجرهتا م ىل جرامئ اليت  ٔشد من الرمج واجل  ت  نة وفرضت عقو احلاالت القوانني املق

 ، غتصاب فقط. یبدوالز دم يف قضا  ست  ٔن القانون 

 

دة قوانني خمتلفة ملاكحفة ا د يف دو إالمارات العربیة املت ري الطبیعي مع خشص  80لواط: املادة تو س  دة)، جترم "[اجل ٔبوظيب (إالمارة اليت يه مقر دو إالمارات العربیة املت من القانون اجلنايئ يف 
لسجن ملدة  لهيا  ام  14ٓخر]"، ویعاقب  ث اكنت، 1970اما . (صدر هذا القانون يف  یا مستقال). املادة  ح ام  من ٕامارة ديب 177ٔبوظيب  ٔیضا يف  ) تفرض عقوبة السجن 1970(اليت صدرت 

لواط]. 10ملدة  ىل [ا  سنوات 

 

ٔن  ش تني  دة توصیتني حكوم سانیةتلقت دو إالمارات العربیة املت يس والهویة اجل ه اجل وري الشامل الثانیة لعام  التو ستعراض ا ٔفراد، مبن فهيم 2013يف دورة  سان مجلیع ا : "حامیة حقوق إال
ىل ضامن توفري امحل دة  لمسا سانیة واختاذ اخلطوات املناسبة  ري الهویة اجل يس ومغا ٔفراد املثلیات واملثلیون ومزدوجو املیل اجل لضحیة وحتدید اجلناة وحمامكهتم"ا ة)، و  ایة  ٔمرك دة ا ت املت الوال

تني). وقد الحظت  ٔرج س" (ا اص من نفس اجل ٔش سیة بني ا . تعلیقٔي  يبدت مل  التوصیتني و"ٕالغاء جترمي العالقات اجل لسة حول هذه القضا ٔي   يف 

 

 

 

 

 

  

https://lgbt-rights-hrw.silk.co/page/United-Arab-Emirates
https://lgbt-rights-hrw.silk.co/page/United-Arab-Emirates
https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/003/2008/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/003/2008/en/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/united_arab_emirates/session_15_-_january_2013/ahrc2313e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/united_arab_emirates/session_15_-_january_2013/ahrc2313e.pdf


 : ستانالب  ٔوز

 

  1994لعام اجلنايئ القانون

سیة   120 املادة لیة  ٔفعال م ور) –(  ذ

سیة، املامرسة ٕانّ "  ل رغبة ٕاشباع وتعریفها اجل سیة ر ل مع اجل لجوء دون من ٓخر ر دام ا  سنوات". 3 ٕاىل مّدة تصل لسجن تُعاقب العنف، ٕالست

 

 التعلیق

ریل  ٔ ٔواخر  ورة الثانیة يف  وري الشامل  ستعراض ا ٓخرن ٕاىل سن الحظت، "2013يف  ٔوروغواي)، واثنني  سیة املثلیة (هولندا و ٔوزكستان (رفضت) دعوتني ٕاىل ٕالغاء جترمي العالقات اجل  "
ٔسبانیا  متیزي ( دم ا تني). واكن رشیعات  ٔرج سیة  ردوا سیة، مينع القانون اجلنايئ العالقات اجل امضًا: "يف املسائل املتعلقة بعدم جترمي املثلیة اجل عوات  ىل هذه ا و  ال، ا لرتايض بني الر اليت تمت 

ٔكرث م ىل مدى  ي یعكس التقالید اليت وضعت  ل القریب ٕاللغاء هذا القانون ا ست هناك خطط يف املستق ساء. ل ىل ال شاطر  1000ن ولكن هذا ال ینطبق  ٔوزكستان يف هذا الصدد  سنة. 
اقشة هذا املوضوع ٔثناء م ٔعرب عهنا  ة اليت  ول إالسالم سان "[الفقرة  موقف ا ام 88يف جملس حقوق إال ر اكنون الثاين  ٔوزكستان يف ینا ل  وري الشامل املق ستعراض ا  .2018]. سیكون 

 

ٔغسطس  ٔوزكستان. 2015يف  ىل  ة  سان مالحظاهتا اخلتام ٔصدرت جلنة حقوق إال ٔمور،  وقالت،  ي یضمن، يف مج  ٔمني إالطار القانوين ا ة، حتتاج ٕاىل ت ىش مع الزتامات االتفاق ، لت و ان ا
ىل س  سانیة وینص  يس والهویة اجل ه اجل االت، ومبا يف ذ التو متیزي يف مجیع ا اكم من ا ٔشاكل امحلایة ا ٔي شلك من  رر توصیة سابقة ف یتعلق ب " اكت. كام  هت االت  بل انصاف فعا يف 

ٔساس  ىل  متیزي والعنف"  عي، خطاب الكراهیة وا ج سانیةالومص  ٔو الهویة اجل يس  ه اجل ٔعامل العنیفة"، وٕالغاء املادة التو ة هذه ا ق ومقاضاة ومعاق  .120، وضامن "التحق

 

  

http://www.legislationline.org/documents/id/8931
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/uzbekistan/session_16_-_april_2013/ahrc247e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/uzbekistan/session_16_-_april_2013/ahrc247e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/uzbekistan/session_16_-_april_2013/ahrc247e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/uzbekistan/session_16_-_april_2013/ahrc247e.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/UZB/CO/4&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/UZB/CO/4&Lang=En


مين: الب  ا

 

 

ت قانون   1994.لعام العقو

 264  املادة

ال بني املثلیة " تُعّرف ة رب لولوج الر ال بني املثلیة تعاقَب .الرشج ف ني ري الر ال ّٔما سنة، ٕاىل تصل السجن مّدة ٔو ة 001 جل املزتّو ون املزتّوجون الر عاق  املوت" حىت لرمج ف

 

 268  املادة

ساء بني املثلیة تُعّرف س ال يس لتحس اكك رب اجل  مّدة لسجن وتصممي تصور سابق عن تمتّ  اليت املامرسة تعاقَب .إالح

راه ال ويف سنوات؛ 3 ٕاىل تصل ر .سنوات 7 ٕاىل تصل مّدة لسجن اجلانیة تعاقَب املامرسة ىل إال د ٕا مين شطري توح ميين اجلزايئ القانون ٔصبح واجلنويب، الشاميل ا  مجهوري مرسوم) 1994 لعام ا
دام ( 12 رمق ال بني لمثلیة عقوبة رجامُ  حيّدد إال ساء). بني لمثلیة عقوبة سنوات 7 و 3 بني ترتاوح مّدة والسجن ( 264 املادة) الر  ال

 

 التعلیق

ميين لعام  ت ا وبه، یقيض قانون العقو مين وج د شامل ا ٔعقاب توح دة رمق  1994ويف  ال (املادة  12(القا لرتايض بني الر سیة املثلیة  ل العالقات اجل ٔ لرمج حىت املوت من  ) 264يف امجلهوریة) 
ساء (املادة  ل  ). 268والسجن ملدة ثالث ٕاىل سبع سنوات 

 

بري من البالد يف ىل جزء  شیات احلوثیة  الء املیل ذ اس سانیة م سیة واجل قلیات اجل ٔ سبة ل ل ٔ تدرجيیا  ٔسو مين  ٔصبح الوضع يف ا ام و ٔغسطس  مقال. وهناك 2013  ٓب /  اول بعض  2015من  ی
زال یمت  مين. وال  سانیة يف ا ري الهویة اجل يس ومغا ة املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ا إالبالغالتفاصیل عن ب ل الر  ل املثلیني.عن ق

 

ر  وري الشامل الثانیة اليت عقدت يف اكنون الثاين / ینا ستعراض ا مين ف یتعلق 2014ويف دورة  ول ٕاىل ا ٔي توصیات من ا سانیة، مل تقدم  يس والهویة اجل ه اجل ٔن هناك لتو . يف الواقع، یبدو 
دة فقط  ٕاشارة سانیةوا يس والهویة اجل ه اجل متع املدين  حول التو وري ال  18يف ا ٔوىل لالستعراض ا ورة ا الفا ل ريها من التقارر. و ر / مایو و ٔ ورة اليت عقدت يف  ث اكنت  2009شامل ل ح
دةهناك  مين.وا وري الشامل يف ا ورة الثانیة لالستعراض ا ام ا ت شفویة يف خ ٔیة بیا ٔكتور  ، مل تصدر  مين يف  ل يف ا وري الشامل املق ستعراض ا   .2018وسیكون 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83557/92354/F1549605860/YEM83557.pdf
http://www.thetower.org/article/will-yemens-gay-community-survive-the-iran-backed-militias-trying-to-take-over
http://www.thetower.org/article/will-yemens-gay-community-survive-the-iran-backed-militias-trying-to-take-over
http://76crimes.com/2015/09/16/four-murders-of-gay-men-in-yemen/
http://76crimes.com/2015/09/16/four-murders-of-gay-men-in-yemen/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/yemen/session_18_-_january_2014/ai_upr18_yem_e_main.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/yemen/session_05_-_may_2009/ilga_yemen.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/yemen/session_05_-_may_2009/ilga_yemen.pdf


ة  ٔمراك الالتی

اكریيب  وا

 
  



 : غوا وربوداالب  ٔن

 

 

سیة اجلرامئ قانون   9رمق القانون ( 1995لعام اجل

لواطة  ا

 :يل تنص واليت . 12 املادة

ي الشخص ) 1( لواط ركب ا ا یعترب ا    ملدة لسجن إالدانة عند ویعاقب جلرمية مرك

 (ٔ ت ٕاذا احلیاة، مدى ( ل من ارك  قارص؛ خشص ضد لغ خشص ق

ت ٕاذا سنة، عرشة مخس ملدة (ب)  ل من ارك  ٓخر؛ لغ خشص ضد لغ خشص ق

 .قارص اركهبا ٕاذا سنوات، مخس ملدة (ج) 

لواط" القسم هذا يف ) 2( امعة یعين "ا ة طریق عن ا ل من الرشج ف ر خشص ق ر خشص مع ذ ل من ٔو ذ ر خشص ق  ٔنىث. مع ذ

 

 اخلطرية الفواحش

ي الشخص (1 )"ىل وتنص . 15 املادة اف خطري فعل ركب ا ا یعترب ٓخر خشص جتاه ٔو ضد لحشمة وم  - ملدة لسجن إالدانة عند جلرمية ویعاقب مرك

 (ٔ ت ٕاذا سنوات، عرش ملدة (  العمر؛ من اما عرش الستة سن دون ٔو قارص مع ٔو ضد ارك

ت ٕاذا سنوات، مخس ملدة (ب)  ، من ٔكرث ٔو العمر من اما 61 ال يف خشص مع ٔو ضد ارك  ذ

اف فعل ىل ینطبق ال (1 ) البند ) 2(   بني اص ماكن يف اركب كون قد وخطري لحشمة م

(ٔ ه، الزوج (  ٔو وزوج

ور من خشص (ب)  ث ا  ٔكرث؛ ٔو العمر من عرش السادسة يف مهنم خشص لك وإال

ٔن حىت ، فعل اي هو "اخلطرية الفحشاء“ شوبه فعل ٔي اراكب )3( امعة عن خيتلف اكن و ل من (ري طبیعیة ٔو طبیعیة اكنت سواء) ا دام ىل ینطوي و خشص، ق  لغرض التناسيل اجلهاز است
رة  ).سیة رغبة ٕاشباع ٔو ٕا

 

 التعلیق

رقد  ام  ذ وري الشامل يف  ٔوىل لالستعراض ا الل دورته ا غوا وربودا  ٔن ٔن "التجرمي موجود 35(الفقرة  2011وفد  ىل الرمغ من  ٔنه  دا اليت مت فهيا  يف)  ٔنه يف احلاالت النادرة  ب ... ٕاال  الك
ة ٕاىل " حلا متع" و "الرٔي العام"  ول ا شهدوا ب "م ن يف ٕانفاذ القانون فعال". واس ري ٔ ن احلجتان ا ٔضیفت ها نه" [ ة وتلق ی ٔثرياته ا امة واسعة" و "التحرك احلايل لشعبه وت هنايئ اردهمشاورة   ا

و 29( الفقرة  ارشة  مثاين توصیات)]. وقد تلقت ا ستتصل م يس والهویة اجل ه اجل ن  انیةلتو ان مهنا (تد لت اث ني ق متیزي)، يف  ٔن ا ش ، ورفضت ستة (ٕالغاء التجرمي ومحالت توعیة امجلهور 
سانیةٔعامل العنف املتعلقة  يس والهویة اجل ه اجل متیزي).  لتو ادرات تعاجل ا ٔشاروتضع سیاسات وم ٔن یعمتد الرٔي 48الوفد (الفقرة  و الم لضامن  ودها يف جمال التعلمي وإال ٔن "احلكومة ستواصل  ) ٕاىل 

ولیة". العام  يف الوقت املناسب املعایري ا

 

ام  ي عقده يف  وري الشامل ا ورة الثانیة لالستعراض ا ىل ٔ  ٔرص، 2016ويف ا ٔنه "ٕاذا اكنت الوفد  لغایة"، و اليق ودیين  ٔ ي هو  غوان، ا ٔن ستغرق بعض الوقت لتوعیة جممتع  ٔمر س ن "ا
راجعیة "(الفقرة  كون سلبیة و ٔن  متع سیكون  رب هذه املسائل، فٕان رد فعل ا ني 53احلكومة ست ادة يف جمال ٔن  رتاف مت)، يف  ٔن یتغري يف مر ما ٕاذا اكنت احلكومة  جترمي القوانني" جيب 

سان "(الفقرة  و 39حقوق إال سانیةتتعلق جبمعیة  توصیة 13). وقد تلقت ا يس والهویة اجل ه اجل   التو

http://www.laws.gov.ag/acts/1995/a1995-9.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_12_-_october_2011/a_hrc_19_5_antigua-and-barbuda_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_12_-_october_2011/a_hrc_19_5_antigua-and-barbuda_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_12_-_october_2011/a_hrc_19_5_add.1_antigua_and_barbuda_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_12_-_october_2011/a_hrc_19_5_antigua-and-barbuda_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_12_-_october_2011/a_hrc_19_5_antigua-and-barbuda_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_12_-_october_2011/a_hrc_19_5_antigua-and-barbuda_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_12_-_october_2011/a_hrc_19_5_antigua-and-barbuda_e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.10_0.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.10_0.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.10_0.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.10_0.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.10_0.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/antigua_and_barbuda/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.10_0.pdf


متی ٓخران یتعلقان  دم التجرمي وٕاثنان  ٔشارت حتدیدا ٕاىل  ني رفضت عرشة توصیات  متیزي، يف  دة تتعلق  امة وا ول توصیة  ٔساسزي ، وق سانیة ىل  يس والهویة اجل ه اجل ورة التو . وستعقد ا
ر  غوا وربودا يف اكنون الثاين / ینا ٔن وري الشامل يف   .2021املق لالستعراض ا

 

ي اعمتدته امجلعی سانیة والتعبري ا يس والهویة اجل ه اجل سان والتو غوا وربودا ٕاىل مجیع القرارات املتعلقة حبقوق إال ٔن ٔعضاء وانضمت  ول ا ٔهنا مل تنضم ٕاىل ا رزها  ٔ ة. و ٔمرك ول ا ة العامة ملنظمة ا
ل ة يف ٕاضافة حوايش يف حماو  ٔمرك ول ا ظمة ا ٔخرى يف م ٔو رفضه (انظر مجیع قرارات ا ةد من حمتوى هذه القرارات  ٔمرك ول ا ظمة ا ام  م ذ   ).2008م

 

ام  ٔن ٔید، 2011ويف  لواطغوان قوانني املدعي العام يف  الم (انظر ا ٔي وهنا هنا. ونقلت وسائل إال كون هناك  ٔقل ل) قائال: "لن  ىل ا غوا وربودا،  ٔن ىل ذتغیري يف القانون يف  د  ٔسا ٔن ن   .
ا، و الق ٔ  ٔ س خط يل اجل ونكون م ٔ ما زلت صادقا  ٔ سیةخشصیا،  اين من رهاب املثلیة اجل سیة "، و یصف الظروف ال 2014لعام  تقرر مفصل".  ٔ ٔقلیات اجل شیة" ا تقرر  2015قانونیة واملع

ینغ رستاكلیدوسكوب  ا ث حمدودیة تدریب الرشطة)، وحمدودیة موارد ا ویوحض، ٔوت، س متعیة والرمسیة، وبعض العناون الرمسیة (من ح دا من رهاب املثلیة ا تلط   عوة.املشهد ا

 

ر / مایو  ٔ مترب / و  عرفت، 2016ويف  ٔنه "عتیق"، وقررت دفع توصیة بعدم التجرمي ٕاىل جملس الوزراء. ويف س عي، سامانثا مارشال، قانون البغاء ب ج رة التحول  ٔصدرت احلكومة ز  بیأیلول 
ٔش ٔنه "حيق ل سمفاده  ٔو الهویة اجل يس  ه اجل ٔو التو س  ر هذا ان اص، بغض النظر عن اجل سان". وذ ويل حلقوق إال لهيا يف دستور والقانون ا محلایة املنصوص  غوا وربودا  ٔن متتع يف  البیان یة، ا

سانیة ومزدو - العام ري الهویة اجل يس ومغا اص يف جممتع املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔش متیزي ضد ا ات  "سیاسة امحلایة من العنف وا سانیة" امجلهور بواج ري الهویة اجل يس ومغا املیل اجل
 ، ويل. ومع ذ و يف القانون ا ٔغسطس ا ٓب /  ن يف بلزي، يف  سیة املثلیة بني البالغني الراشد ٔفعال اجل ٔعقاب ٕالغاء جترمي ا لن، 2016حىت بعد هذه الترصحيات، ويف  غوا وربودا  ٔ ٔن جملس وزراء 

قى دون تغیري" يف ا .ٔن "قانون البغاء س  لب

  

http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
https://www.state.gov/documents/organization/186694.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/186694.pdf
http://antiguaobserver.com/ag-anti-buggery-law-here-to-stay/
http://antiguaobserver.com/ag-anti-buggery-law-here-to-stay/
http://www.dailyxtra.com/ottawa/news-and-ideas/news/gay-man-deported-antigua-91135
http://www.dailyxtra.com/ottawa/news-and-ideas/news/gay-man-deported-antigua-91135
http://www.refworld.org/docid/52eb82e84.html
http://www.refworld.org/docid/52eb82e84.html
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://antiguaobserver.com/minister-to-recommend-decriminalisation-of-buggery/
http://antiguaobserver.com/minister-to-recommend-decriminalisation-of-buggery/
http://antiguaobserver.com/govt-says-it-protects-the-lgbti-community/
http://antiguaobserver.com/govt-says-it-protects-the-lgbti-community/
http://www.jamaicaobserver.com/NEWS/Antigua-Gov-t-denies-turning-a-blind-eye-to-LGBTI-community_72800
http://www.jamaicaobserver.com/NEWS/Antigua-Gov-t-denies-turning-a-blind-eye-to-LGBTI-community_72800
http://www.jamaicaobserver.com/NEWS/Antigua-Gov-t-denies-turning-a-blind-eye-to-LGBTI-community_72800
http://antiguaobserver.com/ab-says-no-to-buggery/
http://antiguaobserver.com/ab-says-no-to-buggery/


 : دوسالب  ر

 

 

سیة اجلرامئ قانون لواط)    154الفصل ، 1992 لعام اجل  (ا

لواط ركب خشص ٔي"ٔن ىل وینص .9 البند ا یعترب ا  ".احلیاة مدى لسجن إالدانة عند ویعاقب جلرمية مرك

 اخلطرية الفحشاء

ي الشخص ) 1( اف فعل ركب ا ا یعترب ٓخر خشص مع ٔو خشصه مع الفعل ذ 12 البند . "( اراكب ىل ريه حيرض ٔو ٓخر خشص ضد ٔو مع خطري فعل ٔو لحشمة م  وٕاذا جلرمية، مرك
ٔو ٔو العمر من 16 ال يف خشص ضد ٔو مع اركب ي الشخص اكن ٕاذا ٔكرث  كون اما 16 ال العمر من یبلغ الفعل اراكب ىل حرض ا  .سنوات 10 ملدة لسجن ٕادانته ا عرضة ف

ي الشخص ) 2( اف فعل ركب ا ا یعترب ٓخر، خشص ٔومع معه الفعل هذا  ملثل السن هذه حتت الطفل حيرض ٔو 16 سن دون طفل ضد ٔو مع خطري ٔو لحشمة م  عند ویعاقب جلرمية مرك
 .اما 15 ملدة ملدة لسجن إالدانة

ٔن حىت ، فعل اي هو "اخلطرية الفحشاء“ شوبه فعل ٔي اراكب ) 3( امعة عن خيتلف اكن و ل طبیعیة (من ري ٔو طبیعیة اكنت سواء) ا دام ىل وینطوي ، خشص ق  لغرض التناسيل اجلهاز است
رة   .سیة رغبة ٕاشباع ٔو ٕا

 

 التعلیق

ر  وري الشامل الثانیة اليت عقدت يف اكنون الثاين / ینا ستعراض ا دوس 2013ويف دورة  ر ىل  توصیة 13، تلقت  ت  ٔي من التوصیات اليت ح ل  وب احملیط الهادئ. ومل تق تتعلق جبمعیة ج
سیة املثلیة ( ٔفعال اجل ٔن تتعارض مع رغبات شعهبا" (الفقرة 7دم جترمي ا ٔهنا دميقراطیة"، فٕان احلكومة "مرتددة يف  دوس " ر ٔن "املالحقة القضائیة 22). وقالت  ، زمع الوفد  ىل ذ الوة  ). و

ٔیضا اثن[ل  ة، رفض  لیه". ومن التوصیات املتبق ري موافق  لغا  ٔو  ٔن حتدث ٕاال ٕاذا اكن القارص ضالعا  س] ال ميكن  يس من نفس اجل والن جزئیا.شاط  د مق متیزي، ووا  ان یتعلقان 

 

ت  ري الهویة اجل  التوصیاتوح يس ومغا سان، مبا فهيا ت املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ىل حامیة "مجیع حقوق إال لت احلكومة  سیا من الثالث اليت ق سانیة". "حامیة الساكن املثلیني 
ف يف متیزي والعنف". وتوفري "التثق ستعاملضایقات وا نفاذ القانون". وستعقد دورة  ٕ سانیة، مجلیع املوظفني امللكفني  سیة والهویة اجل سان، مبا يف ذ املیول اجل وري الشامل  جمال حقوق إال راض ا

ر  دوس يف اكنون الثاين / ینا ر  .2018املق يف 

 

ول ا دوس، بوصفها عضوا يف امجلعیة العامة ملنظمة ا ر ام وقد انضمت  ذ  ي اعمتدته ت الهیئة م سانیة والتعبري ا يس والهویة اجل ه اجل سان والتو ة، ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق إال  2008ٔمرك
ة(انظر مجیع  ٔمرك ول ا ظمة ا ام  قرارات م ذ  ٔدر 2008م دوس  ر ٔن  ري  ام ) .  ذ  ددا من املسائل  2013جت م ٔن " ٔو رفضه، مدعیة  د من حمتواها  ل حوايش لهذه القرارات السنویة يف حماو 

ٓراء الوطين".  والرشوط الواردة فهيا ال تنعكس يف قانوهنا الوطين وال موضوع توافق ا

 

ر سان لعام  ویذ ة حلقوق إال ٔمرك ان ا عر 2015تقرر جلنة الب سمى بدفاع "ا ٔن ما  سانیة  ري الهویة اجل يس ومغا سیا ومزدو املیل اجل اص املثلیني واملتحولني  ٔش ٔن العنف ضد ا املثيل"  ش
لت احملامك  س) ق ي قدمه الضحیة من نفس اجل يس ا ٔن العنف اكن مدعوما والتقدم اجل ة  ل خشص ما حب ٔنه حماو لتربر ق ي یعرف ب دوس (انظر الفقرات (ا ر  ).494و  491احمللیة يف 

 

ر / مایو  ٔ ة احلوار الوطين واملؤسيس مقاال 76 رامي ، رشت2015يف  یف ة حول  ق ي یوفر نظرة  سون ا س توملی رشیة مور ة ال ل احملايم والناشط يف جمال فريوس نقص املنا  حول القضا من ق
سانیةاملتعلقة  يس والهویة اجل ه اجل ٔشهر،  تتطور يف لتو رية. وبعد بضعة  ٔ دوس، فضال عن وصف لبعض املبادرات املؤسسیة ا ني يف كندا تقررا مستمكال عن احلا  رشر جملس الهجرة والالج

ٔیضا التقرر السابق  س (انظر  عیة جتاه ثنائیة اجل ج دوس، مبا يف ذ املواقف  ر سیة" يف  قلیات اجل ٔ شیة "ل ام هناالقانونیة واملع ٔوائل  اقشة مرشوع قانون تعدیل العنف 2016). يف  ٔثناء م  ،
ٔرسي،  لنا ر ا ٔ دوس".وز ر ٓن جزءا من ثقافة  ٔصبحت ا ٔن العالقات املثلیني  قة  ول حق دیني "لوقف الغض الطرف وق ان لرب ٔن الوقت قد   لتعلمي 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/lgbti2.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/lgbti2.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/barbados/session_15_-_january_2013/ahrc2311e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/barbados/session_15_-_january_2013/ahrc2311e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/barbados/session_15_-_january_2013/ahrc2311e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/barbados/session_15_-_january_2013/ahrc2311e.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/violencelgbtipersons.pdf
http://76crimes.com/2015/05/11/will-tourist-dependent-barbados-risk-staying-anti-gay/
http://76crimes.com/2015/05/11/will-tourist-dependent-barbados-risk-staying-anti-gay/
http://www.refworld.org/country,,,,BRB,,568fc6934,0.html
http://www.refworld.org/country,,,,BRB,,568fc6934,0.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=50b47ee52&skip=0&query=%22sexual%20minorities%22&querysi=barbados&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=50b47ee52&skip=0&query=%22sexual%20minorities%22&querysi=barbados&searchin=fulltext&sort=date
http://www.barbadostoday.bb/2016/02/03/lets-accept-gays/
http://www.barbadostoday.bb/2016/02/03/lets-accept-gays/


ر / مایو  ٔ شن 2016ويف  ٔكرث  -، حتدثت حصیفة ن دة من  دوس  الصحفويه وا ر ىل نطاق واسع يف  حول  -قراءة  ل م ٔو ر س  سة من نوع اجل ا ري م عن اغتصاب خشص اكن ٕاما امرٔة 
ظمة " ٔدانت م ور". وقد  ٔشار ٕاىل اجلرمية بوصفها "طبا ل لمرٔة الد-بسیا، و دة  ٔمم املت ٔصدرت هیئة ا سیة ، كام  متع املدين واملثلیني ومزدو املیول اجل ظامت ا ظمة حملیة من م  بیا"، ويه م

ٔن هذه املادة. اضطرت ش ه القلق   اعتذار. لتقدميالصحیفة العامة الضخمة الصحیفة  یظهر ف

 

ام  ٔوائل  ة، ووقف" ا دراسة، رشت 2017ويف  الق ٔ دوى قوانني ماكحفة املثلیني يف: "ٕاظهار املعایري ا ٔن  ش غو  داد وتو ری دوس وغیا و ر ٓراء امجلهور يف  سیة "، حتري  شار املثلیة اجل ن
. ة العامة، وفعالیة حامیة الشباب من سوء املعام ث الص ٔمهیة من ح  وا

  

https://redforgender.wordpress.com/2016/05/27/barbados-newspaper-describes-rape-as-male-medicine/
https://redforgender.wordpress.com/2016/05/27/barbados-newspaper-describes-rape-as-male-medicine/
https://www.facebook.com/barbadosglad/?fref=ts
https://www.facebook.com/unwomencaribbean/posts/1735065953444829
https://www.facebook.com/unwomencaribbean/posts/1735065953444829
http://www.loopnewsbarbados.com/content/nation-newspaper-apologises-offensive-article
http://www.loopnewsbarbados.com/content/nation-newspaper-apologises-offensive-article
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5213255/pdf/tchs-19-091.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5213255/pdf/tchs-19-091.pdf


 

: د   نیاكالب  وم

  

 

سیة اجلرامئ قانون   1998 لعام اجل

فعال       . 14 البند ٔ  لحیاء) اخلادشة (ا

ٔفعال من فعال ركب خشص ٔي ) 1( ا یعترب ٓخر خشص مع حلشمة وا لحیاء اخلادشة ا  .سنوات مخس ملدة لسجن ٕادانته  عند وعرضة جلرمية مرك

ت ٕاذا الشدیدة الفاحشة فعل ىل ینطبق ال (1 ) البند ) 2( ر خشص بني اص ماكن يف ارك ٔنىث لغ ذ هام لرتايض دث  قد وكون لغة، و  .الرشد سن فوق و

 )2(  الفرعیة الفقرة تفسري ) 3(

 (ٔ ل الفعل یعترب ال (  و ام، ماكن يف اركب ٕاذا اص ماكن يف اركب لحیاء، واخلادس حلشمة ا

ٓخر الطرف موافقة ىل حيصل مل الشخص یعترب (ب)  ل الراكب ا  -ٕاذا الفعل هذا م

هتدید ٔو لقوة املوافقة انزتعت -ٔوال   ٔذى من اخلوف ٔو ا زییف الطرف داع طریق عن لهيا حصل ٔو اجلسدي ا ٓخر و قة ا ل من لحشمة املنايف الفعل طبیعة حق  .اجلاين ق

ٓخر الطرف موافقة ىل احلصول مت ٕاذا - نیا درات، تعاطي طریق عن ا ٓخر الطرف ٕاعطاء ٔو ا غیب ٔو جلع مثل مادة ٔي ا  الوعي عن م

 ٔو ،

ٓخر الطرف ٔو الشخص اكن ٕاذا - لثا ب یه ٔو مل ىل الفعل يف ا ه س ٔن لالعتقاد وج  من یعاين الشخص ب

 .عقيل اضطراب

ل من ، (طبیعیة ري دام ىل ینطوي و خشص، ق رة لغرض التناسيل اجلهاز است  " .سیة رغبة ٕاشباع ٔو ٕا

 

لواط)     :ىل وتنص لواط املتعلقة 16 املادة  (ا

ي الشخص )1( لواط ركب ا ا یعترب ا  ل لسجن ٕادانته عند وعرضة جلرمية مرك

 (ٔ ت ٕاذا اما، وعرشن مخسة ( ل من ارك  قارص؛ ضد ٔو مع لغ خشص ق

ل من اقرتفت ٕاذا سنوات عرش (ب)   ٔو ٓخر، لغ خشص مع لغ خشص ق

 قارص؛ اركهبا ٕاذا سنوات، مخس (ج) 

ٔمر ٔن لمحمكة وجيوز ا ت شفى ٕاىل املدان الشخص ٕ ٔمراض مس ٔمر ذ ٔن رٔت ،ٕاذا العالج لتلقي النفسیة ل اسب ا  .م

لواط، جرمية اراكب حياول خشص ٔي ) 2( لواط اراكب بقصد اعتداء راكب مذنبا كون ٔو ا ا یعترب ا ٔمر ٔن لمحمكة وجيوز سنوات، ٔربع ملدة لسجن ویعاقب  جلرمية مرك ا ت  الشخص ٕ
شفى ٕاىل املدان ٔمراض مس ٔمر ذ ٔن رٔت العالج ،ٕاذا لتلقي النفسیة ل اسب ا  .م

لواط" القسم هذا يف ) 3( امعة یعين "ا ة طریق عن ا ل من الرشج ف ر خشص ق ر خشص مع ذ ل من ٔو ذ ر خشص ق  " .ٔنىث مع ذ

 

 التعلیق



نیاك لك ( ام  التوصیات) 7ورفضت دوم وري الشامل يف  ٔوىل لالستعراض ا اله اليت تلقهتا يف دورهتا ا ٔ ورة  لغاء املواد املذ متیزي ف یتعلق 2010ٕ ٔیضا سلس من التوصیات ملعاجلة ا . ورفضت 
ٔمن ، وتوظیف  ىل احلساسیة مع السلطة القضائیة وقوات ا رشیة، واملشاركة يف التدریب  ة ال اكربفريوس نقص املنا ادئ یوج ه هذا العمل. ويف ردها،  م نیاك (الفقرة  ٔقرتلتوج ٔ 33دوم ن ) ب

رشیة ة ال ٔن اسرتاتیجیهتا املتعلقة بفريوس نقص املنا ٔیضا  رت  متع". وذ متیزي يف ا ٔن هناك "عنرصا من عنارص ا يس"  2003/ إالیدز لعام  القانون "متیزيي" و اع اجل اكنت شام "بغض النظر عن إالق
 ).20(الفقرة 

 

وري الشامل اليت  ورة الثانیة لالستعراض ا ٔسفرت ا ر / مایو وقد  ٔ نیاك يف  ات  توصیة 12عن  2014عقدهتا دوم ل الب ف یتعلق مبجمو لمتیزي دا ٔحاكم املناهضة  قویة بعدم جترمي وتعزز ا
يل مرتبطة بفريوس املثلیات و  الل احلوار التفا سیة  لمیول اجل دة  سانیة. ٕان إالشارة الوح ري الهویة اجل يس ومغا ٔن اسرتاتیجیهتا املثلیني ومزدو املیل اجل قة  كرار حلق رشیة: جمرد  ة ال نقص املنا

يس (الفقرة  2003ملاكحفة إالیدز لعام  ٔساس املیل اجل ىل  ن ). ومل یعط 24ال متزي  سان ا نیاك ف یتعلق حبامیة املدافعني عن حقوق إال ات دوم دا حول واج ٔربعة تعلیقات قویة  ٓخر  ٔي عنوان 
وري الشامل يف مایو  نیاك املق لالستعراض ا . وستعقد دورة دوم ٔعامل تتعلق ب سو  .2019یقومون ب

 

نیاك، بوصفها عضوا يف امجلعیة العامة ملن ي اعمتدته هذه الهیئة موقد انضمت دوم سانیة والتعبري ا يس والهویة اجل ه اجل سان والتو ة، ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق إال ٔمرك ول ا ام ظمة ا . 2008ذ 
ام  اشیة 2013ويف  نیاك تقدمي مرشوع مشرتك  س  -، قررت دوم س ونیف ی ن وسان  ت وجزر غریناد س ا -مع سانت ف ٔن ٔن وفود هذه الب ش ٓراء  نضامم ٕاىل توافق ا متكن من  ن الثالثة "مل 

ىل [القرار]" (انظر مجیع  ةاملوافقة  ٔمرك ول ا ظمة ا ام  - قرارات م ذ  ام 2008امجلعیة العامة م ذ  ان ال2014). وم نیاك من قامئة الب سحبت دوم يت تدرج حوايش هتدف ٕاىل احلد من حمتوى ، ا
ٔو رفضه.  هذه القرارات 

 

ر سان لعام  ویذ ة حلقوق إال ٔمرك ان ا سیا ومزدو 2015تقرر جلنة الب اص املثلیني واملتحولني  ٔش ٔن العنف ضد ا عر املثيل"  ش سمى بدفاع "ا ٔن ما  سانیة  ري الهویة اجل يس ومغا املیل اجل
س) يف احملامك احمل  ي قدمه الضحیة من نفس اجل يس ا ٔن العنف اكن مدعوما والتقدم اجل ة  ل خشص ما حب ٔنه حماو لتربر ق ي یعرف ب نیاك (الفقرات (ا  ).494و  491لیة يف دوم

 

ام  شري قدمت، 2014ويف  ، مما  وري الشامل يف الب سیة تقررا عن الفحص ا ادرة احلقوق اجل نیاك (مريیدوم) وم ٔقلیات دوم ظمة حقوق ا سان يف م ات املدافعني عن حقوق إال ٔن مجمو  ٕاىل 
لنا  س  يل اجل شتكون م ن  ٔولئك ا ٔعضاهئا حضیة"، " كون  ٔن  ٔرض خوفا من  ىل العمل حتت ا نیاك "جمربة  ت ضد مواقعهم، ا إالیذاء ٔعامل مندوم كونون حضا التخریب ارك البا ما  جلسدي، و

، وكذ طرد من املزنل واملزنل".  ىل ذ الوة  رتو ات والقضا  ذ مو رجع ذ ٕاىل نقص املعرفة حول ا اص، ورمبا  س معاد شلك  نیاك ل اليم يف دوم ٔن املناخ إال روست  اكلیدوسكوب 
 . ة لعام  وشرياملتعلقة سو ٔمرك ة ا متع  5201تقرر وزارة اخلارج سیة شائع يف ا ٔو هوهتم اجل ٔو املتصور  قي  يس احلق لهم اجل ب م اص س ٔش عي والعميل ضد ا ج متیزي  ٔن "ا انبه ٕاىل  من 

ت املنخفضة لٕالبالغ عن اجلرامئ بني حضا املثل  ب عن املستو س عیة  ج ، مت حتدید الومصة  ٕالضافة ٕاىل ذ عیا".  سانیة.یات احملافظ اج ري الهویة اجل يس ومغا  واملثلیني ومزدو املیل اجل

 

ام  ٔن وضع مرشوع حتدث، 2016يف  ش ٔثناء ٕاسهامه يف املناقشة الربملانیة  ست،  بت نیاك. وقال السید  ه يف دوم ست ضد جترمي البوج بت سیة، ٕان  السناتور ٕاحساق  قانون لتعدیل قانون اجلرامئ اجل
ة والعالج، ال یتفق ٔمراض النفسیة واملراق لمحمكة ٕاخضاع ذ الشخص ل ٓن، بقدر ما ميكن  لیه ا صوص   مع ما حيدث دولیا ". "اسمترار جترمي البغاء كام هو م
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 :  غریناداالب

 

 

   1990ام حىت املعد بصیغته اجلنايئ القانون

امعة خشص ٔي اكن ٕاذا ٔو الطبیعة، الف جمامعة راكب مذنبني خشصني ٔي اكن ٕاذا" ىل وتنص . 134 املادة لم ا  وان، ٔي مع الطبیعة الف مرك كون ح  ملدة لسجن عرضة الشخص ذ ف
 ."سنوات عرش

 

 التعلیق

وري الشامل يف مایو  ٔوىل لالستعراض ا ورة ا ٔن القانون احلايل  توصیات، تلقت غرینادا مخس 2010يف ا ، فٕانه مل یالحظ  سیة املثلیة، ولكها رفضت. ومع ذ تدعو ٕاللغاء جترمي العالقات اجل
د يف معاجلة هذه القضیة"، سا ٔن  ٔنه  ىل جزء من الشعب من ش سامح  زاید ال ٔهنا متیزيیة"، ومع مرور الوقت " ىل  هيا  ٔن ینظر ٕا ل "ميكن  كون التداول من ق ٔن  ي جيب  جملس الوزراء. وقد  وا

ريها من اخلدمات يف هذا الصدد. ٔي متیزي يف تقدمي اخلدمات الصحیة و دم وجود   لوحظ 

 

ام  ر اكنون الثاين  و قد تلقت 2015يف ینا ورة الثانیة لغرینادا. واكنت ا وري الشامل ا ستعراض ا مت  ٔن ٕالغاء جترمي،  توصیة 16، واخ ش سانیة، ومعظمهام  يس والهویة اجل ه اجل لتو تتعلق 
سان املثلیني. ورفضهتا لكها ( 'الحظ')، ويف احل متیزي يف اخلدمات وحامیة املدافعني عن حقوق إال دم ا ٔیضا  متیزي ضد املثلیني واملثلیات يف سیاق ولكن  ٔنه مت النظر يف ا و  ٔوحضت ا يل،  وار التفا

ٔكتور  ل غرینادا يف  وري الشامل املق ستعراض ا ستوریة.  ٔحاكم ا  .2019ا

 

ة، ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق االٕ  ٔمرك ول ا ام وانضمت غرینادا، بوصفها عضوا يف امجلعیة العامة ملنظمة ا ذ  ي اعمتدته هذه الهیئة م سانیة والتعبري ا يس والهویة اجل ه اجل (ويه  2008سان والتو
ة  ٔمرك ول ا ظمة ا ذ ذ احلني  -قامئة جبمیع قرارات م اح 2008امجلعیة العامة م ٔخرى، م  ).هنا، من بني موارد 

 

ٔكتور  ٔول /  رشن ا اص املثلیني قدم 2014ويف  ٔش شمل حامیة ا ستور اقرتاح توسیع نطاق حقوق غرینادا ل ٔن ٕاصالح ا ش ٔساسیون غرینادا يف املشاورة الوطنیة  رون ا ٔواخر  املد سیا. ويف 
مترب  اكریيب 2015ٔیلول / س ظمة دول رشق البحر ا م، نظمت م ٔ ٔول /  مؤمترا استغرق ثالثة  رشن ا دام التقايض لنقل القوانني يف املنطقة. ويف  لسة ، عقدت 2015ٔكتور حول ٕاماكنیة است

ع ىل طلب  اس سان بناء  ة حلقوق إال ٔمرك ان ا شنيامة يف جلنة الب شابو  غرینادا غراوند سیة املثلیة والقانون. غری ٔن موضوع العالقات اجل  ش

 

ٔكتور  ٔول /  رشن ا لنت، 2016ويف  ل ٔ مت التصویت  د مشاریع القوانني اليت س ٔ ٔن  ش ٔثريت  اوف اليت  زاید ا دید وسط  ل وضع دستور  ٔ اء من  ستف ل  ٔهنا ستؤ ليت هيا، والاحلكومة   ق
ٔن  ىل النائب العام يف غرینادا  رتاف بعالقات املثلیني. واكن  ال سمح  س يف اجلزرة. وحضیٕاهنا  ا من نفس اجل ت لن یقدم زوا  ٔن مرشوع قانون احلقوق واحلر

 

  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_criminal_code.PDF
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/grenada/session_08_-_may_2010/a_hrc_15_12_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/grenada/session_08_-_may_2010/a_hrc_15_12_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/grenada/session_21_-_january_2015/a_hrc_29_14_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/grenada/session_21_-_january_2015/a_hrc_29_14_e.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
https://www.youtube.com/watch?v=_7yEn_hMe8M
https://www.youtube.com/watch?v=_7yEn_hMe8M
http://groundationgrenada.com/2015/09/23/oecs-discuss-litigation-advocacy-strategy-on-lgbt-discrimination/
http://groundationgrenada.com/2015/09/23/oecs-discuss-litigation-advocacy-strategy-on-lgbt-discrimination/
https://www.youtube.com/watch?v=OlU0uJF8x9k
https://www.youtube.com/watch?v=OlU0uJF8x9k
https://www.youtube.com/watch?v=OlU0uJF8x9k
http://groundationgrenada.com/2015/09/23/oecs-discuss-litigation-advocacy-strategy-on-lgbt-discrimination/
http://grenchap.org/
http://grenchap.org/
http://www.jamaicaobserver.com/news/Grenada-referendum-postponed-amid-concerns-over-same-sex-marriages
http://www.jamaicaobserver.com/news/Grenada-referendum-postponed-amid-concerns-over-same-sex-marriages
http://nowgrenada.com/2016/10/constitution-grenada-rights-freedoms-amendment-bill-2016-part-3/
http://nowgrenada.com/2016/10/constitution-grenada-rights-freedoms-amendment-bill-2016-part-3/
http://nowgrenada.com/2016/10/no-sex-marriage/


 :  غوالب

 

لحیاء(      اجلنايئ لقانونا   )اجلرامئ اخلادشة 

ور من خشص مع لحشمة وخم لحیاء ادشة ٔفعال ٔي اراكب - 352 املادة  :ا

دة یقوم ٔو اراكب يف رشع ٔو حيرض ٔو اراكب، يف طرف كون ٔو ، اص ٔو ام ماكن يف ركب، خشص، ٔي ام خشص ٔي وحتریض مبسا ٔي لق ٔفعال من فعل ب  لحیاء واخلادشة حلشمة ا ا
ا كون ٓخر، خشص مع ة مرك  " .امني ملدة لسجن ویعاقب ج

 

 :ٔن ىل وتنص :لطبیعة خمالفة جرامئ اراكب يف الرشوع : 353 املادة

 - من لك"

لواط، اراكب يف رشع (ا)  ٔو ا

يس العتداء یقوم خشص ٔي (ب) لواط، اراكب ٓخربقصد خشص ىل اجل  ٔو ا

ور، من كون ٔن (ج) يس العتداء یقوم ا ر ٔي ىل اجل  ٓخر ذ

ا كون ایة مرك  " .سنوات عرش ملدة لسجن وعرضة من ج

 

لواط)    :لواط املتعلقة 354 املادة  (ا

لواط، ركب من لك“ سان مع ٕاما ا ن ٔي مع ٔو ٕا ایة راكب مذنبا كون ٓخر،  اك  ".احلیاة مدى لسجن ویعاقب ج

 

 التعلیق

ٔوىل مایو  ورة ا وري الشامل  ستعراض ا متیزي.  توصیات،سبع 2010تلقى غیا يف  ٔساس لعدم ا سانیة  يس والهویة اجل ه اجل : "التغیريات يف القوانني ٕاللغاء التجرمي وشمل التو و ردت ا
مت  دم ا يس" يف رشط  ه اجل شمل عبارة "التو اولت احلكومة ل انب امجلاهري. قد  بري يف موقف من  ىل نطاق واسع تتطلب مشاورات واسعة النطاق وتغیري  ب ذعر  ب س ٔمر ا ستور ا یزي يف ا

اج ". ح  و

 

ام  توصیة 17تلقت غیا  ر اكنون الثاين  ورة الثانیة يف ینا وري الشامل  ستعراض ا لت مهنم ثالثة: تعزز امحلایة، حامیة قویة واملالحقة القضائیة جلرامئ الكراهیة، ومزید من املراجعة 2015يف  ، ق
سانیة ورفضت "الحظت"  يس والهویة اجل ه اجل لتو رشیعیة املتعلقة  متیزي ال دم ا ٔخرى.  14ٔحاكم   توصیة 

 

ت لك من  دة، ح ٔمم املت متیزي ضد املرٔةوف یتعلق هبیئات معاهدات ا ىل ا لقضاء  لجنة املعنیة  ام ا ة، و 2012، يف  عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  لجنة املعنیة  ام  ا ىل 2015يف  ، غیا 
سیة املثلیة املتباد بني ال  ٕالضافة ٕاىل ذٕالغاء جترمي العالقات اجل سانیة. و يس والهویة اجل ىل املیل اجل متیزي القامئ  ت ا ٔیضا عن قلقهام ٕازاء ارتفاع مستو ان  ٔعربت الهی ت بالغني. و ة حقوق جلن، ح

ام  الطفل و يف  سانیة. 2013ا ٔو هوهتم اجل سیة و /  وهلم اجل ب م ٔطفال س متیزي ضد ا ا ا راجمها  ٔن تعاجل   ىل ضامن 

 

ٔعضاء ال  ول ا دى ا ، بوصفها ٕا يس وا 35وقد انضمت غیا ه اجل سان والتو ة، ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق إال ٔمرك ول ا ظمة ا ي اعمتدته امجلعیة العامة ملنظمة يف م سانیة والتعبري ا لهویة اجل
ام  ذ  ة م ٔمرك ول ا ايم 2008ا ٔنه يف  ري  ام 2014و  2013.  ىل التوايل. ويف  ٔو رفضهام  ني  د من حمتوى القرارات املعمتدة يف هاتني السن ل ، 2013، وطلبت غیا ٕادراج حوايش يف حماو 

لنت ٔن العدید من املسائل اليت تناولها القرار اكنت موضوع مداوالت " ٔ ٓراء" نظرا ٕاىل  نضامم ٕاىل توافق ا ىل  ري قادرة  ٔهنا " لجمعیة الوطنیة". وقد احلكومة  بعة  ل جلنة خمتارة  نفس  ٔدرجتمن ق
ام  ام 2014احلاشیة يف  سحبت يف  ٔن غیا ا ري  ت" (انظر مجیع  2016.  ال ان اليت تطلب هذه "إال ظمةمن قامئة الب ة قرارات م ٔمرك ول ا ام  - ا ذ   ).2008امجلعیة العامة م
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ام  ٔواخر  ع، عقدت 2013ويف  ة حل لسة اس ٔمرك ان ا ٔمام جلنة الب سانیة يف غیا  يس والهویة اجل ٔساس املیل اجل ىل  ٔطفال  متیزي والعنف ضد ا ٔن تقارر عن ا ش ام لنیة  سان. يف  قوق إال
ع، 2015 لسة اس ىل  عقدت  ٔخرى، مع الرتكزي  قة امة  ق ٔ يف ا ا املثلیني یبد ىل  ة (الرتكزي  صادیة والثقاف ق عیة و ج  ).19.00الوصول ٕاىل احلقوق 

 

وري الشامل الثانیة مجعیة املنظامت  قدمت ستعراض ا سیة تقرر الظل املفصل ٕاىل دورة  ادئ احلقوق اجل يس وم متیزي اجل ة يف غیا ملاكحفة ا سیة ري احلكوم ت احمللیة الرئ د لغیا واليت توحض الت
ٔنه "يف دراسة استقصائیة وطنیة  د التقارر ب متعي وتف زي القانوين وا ث الت رتف 25من ح راهیة املثلیني ب وافق ا ٔهنم  نیني ب سبة من غو دام العنف ضد املثلیات واملثلیني 18ت  ىل است  ٪

سانیة "(الفقرة  ري الهویة اجل يس ومغا  ).8ومزدو املیل اجل

 

ام   Crimes 76تقرروكام ورد يف  ر اكنون الثاين  ام  قول، 2016يف ینا ٓخرن". سابقا يف  ٔي ممارسة ال ترض ا لغ يف  ٔي خشص  رتام حقوق  س الوزراء جراجنر انه "مستعد ال ٕاىل  ٔشار، 2015رئ
سمح بفرض التعالمي  ه لن  سان.ٔن حكوم ة اليت تقوض حقوق إال ی  ا

ام  ٔوصوا ا التقىٔیضا،  2016ويف  عیة و ج سان بوزارة امحلایة  ظمة حلقوق إال سانیة واحلا الصحیة. ممثلون عن م يس والهویة اجل ه اجل شمل التو متیزي يف ماكن العمل ل متدید حامیة ا حلكومة 
سیة ا التوصیاتوقدمت املزید من  اثة من إالیدز، ويه بعدم جترمي العالقات اجل سق القطري لغیا خلطة الطوارئ الطارئة لٕال ٔورويب واحلكومة الربیطانیة ومن امل حتاد ا لرتايض من  ادرة ملثلیة  م
ة  ٔمرك ة  رشیةحكوم ة ال ء العاملي لفريوس نقص املنا لو  .لتصدي 

 

ام  ٔوائل  دوى قوانني ماكحفة املثلیني دراسة، رشت 2017ويف  ٔن  ش غو  داد وتو ری دوس وغیا و ر ٓراء امجلهور يف  سیة "، حتري  شار املثلیة اجل ة، ووقف" ان الق ٔ  يف: "التعبري عن املعایري ا
. ة العامة، وفعالیة حامیة الشباب من سوء املعام ث الص ٔمهیة من ح  وا
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 : اكالب  اما

 

 

ة اجلرامئ قانون اص ضد املرك ٔش   ا

الفة جلرامئ املتعلقة 76 املادة  :ىل وتنص لطبیعة ا

لواط جرمية راكب یدان من لك یعاقب" امعة البغیضة ا ة طریق عن ٔو (ا سان مع سواء الرشج)، ف لسجن ٔي ٔو ا وان،  ٔشغال مع ح  ".سنوات عرش ىل زید ال ملدة الشاقة ا

 

 :ىل (الرشوع) وتنص 77املادة 

ر، سالفة النكراء اجلرمية اراكب يف لرشوع یقوم من لك" ٔو نفس اراكب بقصد اعتداء ٔي راكب مذنبا كون ٔو ا ر خشص ىل يس اعتداء ٔي ركب الفعل،  ا كون ٓخر، ذ ة، مرك  جلن
ٔشغال بدون ٔو مع سنوات، ىل سبع زید ال ملدة لسجن عرضة كون ٕادانته وعند  ”.الشاقة ا

 

لیل 78املادة  امعة) ٔو العرض هتك ىل (ا  ا

امعة ٕاثبات الرضوري من كون قد القانون، هذا لهيا یعاقب جلرمية حمامكة جتري لكام" امعة ٕاثبات وكفي ا  .فقط رتاق ٔو إالیالج دوث ٕاثبات عن طریق ا

 

عتداء 79املادة   احلشمة) ىل (

 یقوم ٔو اراكب يف رشع ٔو حيرض ٔو اراكب، يف طرف كون ٔو ، اص ٔو ام ماكن يف ركب، خشص، ٔي

دة ام خشص ٔي وحتریض مبسا ٔي لق ٔفعال من فعل ب ة، كون ٓخر، خشص مع لحیاء واخلادشة حلشمة ا ا ا ج ر وفقا ٕادانته وعند مرك  عن زید ال ملدة لسجن عرضة كون احملمكة لتقد
ني، ٔشغال بدون ٔو مع سن  .الشاقة ا

 

 التعلیق

ام  اك 2009ويف  اما لت  ٔد سیة،  لجرامئ اجل دیدا  سیة" يف املواد  قانو  سیا وجسل مركيب اجلرامئ اجل رمني  د "جسل ا ٔكتور 35 - 29حيدد قوا ٔول /  رشن ا ٔ يف  ). 2011، اليت تبد
ثال اللزتامات حمددة. وتندرج املواد ومبوجب هذا القانون، جي م سیة" و ا جلرامئ  راكب "جرمية حمددة" بوصفه "مرك ٔي خشص یدان  سجیل  ة ضد  79و  77و  76ب  من قانون اجلرامئ املرك

لامدة  ة "اجلرامئ احملددة" وفقا  اله) مضن ف ٔ ورة  اص (املذ ٔش لقانون. 2ا ٔول   من اجلدول ا

ٔوىل يف التوصیة ورة ا وري الشامل  ستعراض ا اسب لواكالت ٕانفاذ القانون حول املثلیني يف  اك يه توفري تدریب م اما لهتا  دة اليت ق ٔكتور الوح ٔخرى  11. وقد رفضت 0201  دعوات  -توصیة 
سان املثلیني.  متیزي وحامیة املدافعني عن حقوق إال دم ا ابة  وجسلٕاللغاء التجرمي و دة من القضا احلساسیة يف الفریق العامل است ٔ املثلیة اكنت وا ٔن مس اك  اما ٔكدت  هنايئ: " و يف تقررها ا ا

لسلوك املثيل ة رفضا  الق ٔ ة وا ی لهيا املعایري ا ٔساس اليت تقوم  ة والقمي وا رفضها املعایري الثقاف يك، اليت  متع اجلاما ل الغالبیة العظمى من ا ور من ق ٔن  بني ا ٔن احلكومة ملزتمة بضامن  اك. و اما
محلایة من العنف ". متتعون   مجیع املواطنني 

ورس الشامل مایو  اك يف دورة الثانیة 2015ستعراض ا اما ٔعامل العنف ضد املثلیني واملثلیات وت  توصیة 18، تلقى  ق واملالحقة القضائیة يف  لت مهنم ثالثة: لكها اكنت حول التحق ول، ق من ا
ٔو "الحظت" التوصیات حول ٕالغاء التجرمي.  اليت تدافع عن حقوقهم. ورفضت، 

ً ولكن حتقق تقد اك حتد اما عي والسیايس يف  ج ام یعترب الوضع  ایة  2015م يف  ة ورهاب املثلیني يف املدارس، وتدریب العاملني يف جمال الر ٔسبوع خفر يف البالد، وٕانتاج مواد عن البلط ٔول  مع 
. دا من العنف وسوء املعام الیة  ت  ة تقدمي مستو ري احلكوم ، تواصل املنظامت   الصحیة. ومع ذ
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ت سان وح دة ٔ اهیئات معاهدات  يف جلنة حقوق إال صادیة و االٕ وجلنة احلقوق  8، الفقرة 2011مم املت ةاالٕ ق عیة والثقاف ن 2013 جل لتجوال، وٕارسال  9و  8، الفقر هنا اخلاصة  ىل ٕالغاء قوان اك  اما
سانیة لن یمت ال  ري الهویة اجل يس ومغا ٔو العنف ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل متیزي  ٔو ا ٔن التحرش  ةرسا قویة مفادها  قات رسیعة وفعا ومالحقة ومعاق ىل ٕاجراء حتق  سامح معه، و

ٔعربت  ٔعامل. و ىل هذه ا ٔفراد  اك، وال س ف یتعلق 2015( جلنة حقوق الطفلا اما ام يف  شلك  ت  سیا (الفقرة ) عن قلقها ٕازاء الفجوات يف مجع البیا ). وتطرق املقرر 16ٔطفال املثلیني 
ٔو املهینة، يف  سانیة  ٔو الالٕا ٔو العقوبة القاسیة  ريه من رضوب املعام  لتعذیب و دة املعين  ٔمم املت اكتقرره عن بعثته ٕاىل اخلاص ل ام  اما لمثلیني 2010يف  شیة القاسیة  ، ٕاىل الظروف املع

 احملرومني من حرهتم.

ا لجنة مؤخرا  سان. وقد رصدت ا ة حلقوق إال ٔمرك ان ا ة، ختضع لوالیة جلنة الب ٔمرك ول ا ظمة ا اك، بوصفها عضوا يف م اما ث خصصت فصال اكمال ٕان  اك، ح اما سان يف   حقوق إال
سانیة يف 6 (الفصل يس والهویة اجل ىل املیل اجل لمتیزي القامئ  اك لعام )  ام 2012تقررها القطري جلاما ني حبمك املنصبتني، 2014. ويف  لنی لستني  لجنة  ٓذار / مارس، عقدت ا دة يف  ع وا ، واج

ٔكتورٓخر  ٔول /  رشن ا و معلومات مستمك ف یتعل يف  متع املدين وا ظامت ا ام ملتابعة التقرر. ويف لكتا اجللستني، قدمت م ملسائل اليت نوقشت يف تقرر   .2012ق 

سانیة يس والهویة اجل ه اجل سان والتو اك ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق إال اما ة، انضمت  ٔمرك ول ا ام  ويف امجلعیة العامة ملنظمة ا ذ  ي اعمتدته ت الهیئة م لت 2008والتعبري ا ٔد اك  اما ٔن  ري   .
ام  ذ  لك 2013م ٔو رفضه. حوايش  ولیة  د من حمتوى هذه الصكوك ا ل ذ ذ احلني، يف حماو  لهيا م ٔ اليت متت املوافقة  ٔن املس ش ام  قرار  ة  2013وتنص احلاشیة الواردة يف  ىل ما 3(صف  (

ساين، بصیغهتا یيل: "ٕان حكومة ات التعبري اجل ٔن مصطل لنظر ٕاىل  ىل هذا القرار،  ٔن املوافقة  ش ٓراء  نضامم ٕاىل توافق ا ىل  ري قادرة  اك  ىل فرض نظام القمية  اما امضة ولها القدرة  ة،  املقرت
دمة يف ا ٔخرى املست ات اجلدیدة ا ، فٕان هذا املصطلح واملصطل ىل ذ الوة  ٓخر. و اك ". ىل  ول دويل وال تعریفها يف القانون احمليل جلاما ام لنص، مل حتظ بق (ص  2014ورر نفس احلاشیة يف 

ام 6 ٔنه يف  ري  ام  2016).  كن هناك قرار يف  ا2015(مل  اك نربة  اما ريت  لنتشهتا قلیال )،  ٔ سان مجلیع مواطنهيا، مبا يف ذ من  و ما حبامیة حقوق إال اك ملزتمة الزتاما  اما ما یيل: "ٕان حكومة 
ٔشاكل سانیة والتع  ٔي شلك من  ل الهویة اجل ات م اك تعرب عن حتفظها ف یتعلق مبصطل اما ٔن  ري  يك.  ستور اجلاما ري احملددة يف القانون العنف وفقا ل وسیادة القانون، وا س  بري عن نوع اجل

ول دويل "(ص. يك ومل حتظ بق  اجلاما

ىل الرمغ من  ٔن ما یصل ٕاىل  التقاررو ود ٕالغاء التجرمي یمت 91املذه اليت تبني  الء، فٕان  س ٔن ال حياولوا ٕالغاء قوانني  ني جيب  ٔن املرش الل التقايض  توجهيها٪ من امجلهوریني یعتقدون  ٔیضا من 
ر  اجللسةٔمام احملامك احمللیة. وعقدت  سرتاتیجي ٔوىل يف هذه القضیة يف اكنون الثاين / ینا  .2016ا

لمثلیني ومزدو املیل سان  ا حقوق إال روست ( وقد وثقت العدید من املنظامت  اك: اكلیدوسكوب  اما سانیة يف  ري الهویة اجل يس ومغا ش (2015اجل س وو -J)؛ 2004و  2014)؛ هیومن رای
اك؛ تقرر الظل  تقرر الظلفالج ( وري الشامل جلاما ستعراض ا ورة الثانیة من  ت العملل ىل خطا ٔخرى  - والردود  ظامت  ب مع م با ٕاىل ج ام 2016لعام الستعراض هريس  -ج ). ويف 
ٔیضا 2016 متتع "العالج دراسة، رشت الرابطة  ٔو الرفض ویف  ت مزتایدة من الكراهیة  اك ملستو اما یف یتعرض املثلیون يف  ٔحصاب تبني  ول، ال س بني السیاسیني و الیة من الق " بتحویالت 

دیوالعمل. بعد  اك. وركز  تقرر الف اما ور يف  ٔوى  شغیل م ىل  ت  د ئب توثیق الت ویزن"،  ري الهویة  تقرراخلاص هبم عن "غويل  يس ومغا ىل جتربة املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٓخر 
ق عیة و ج رشیة و ارب تعرض التمنیة ال ٔن هذه الت كرر، ویف  ٔن الفرار من الب بدیل م اك، ویف  اما سانیة يف  لجوء، اجل ٔ ا لخطر. ويف الواقع، ف یتعلق مبس لب  یعمل الجئ صادیة 

يك ٓن مع  اما ش يف كندا ا س یع يل اجل اك. قوس قزح كندام اما ضطهاد يف  ٓخرن یفرون من  لیني  اص م ٔش دة   ملسا

ث الرؤیة،  ام  نظمتومن ح فاال جب 2016يف  ینغستون، اح شطة يف  ٔ راید. كام ددا من ا اك  اك،  وقعتاما رته جلاما ٔثناء ز ي. و غو  ٔخرى يف مدینة مون ء  داث كرب س  ٔیدٔ ما، الرئ ٔو راك 
لنا  دة،  ت املت لوال سون، ٔجنیلنيالسابق  ل من تقاتل اليت احمللیة الناشطة ا سني بني املساواة ٔ يس املیل ومزدو واملثلیني اجل ري ومغ اجل سیة ومغا ري الهویة اجل يف  غتصاب التصحیحيا

ر  اك. ويف اكنون الثاين / ینا سانیة يف2017اما ري الهویة اجل يس ومغا ركز جتارب املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ز "ما وراء رهاب املثلیة:  امعة وست ٕاند طقة ال  ، نظمت  اكریيب"، م بحر ا
ملوضوع.  املؤمتر الثاين املعين 

ر الرتبیة  ٔن وز ىل الرمغ من  ني،  ت املسؤولني العموم ا روف یتعلق ب اك،  ذ اما يس يف  ه اجل ٔساس التو ىل  ة املدرسیة  لبلط د "ماكن"  ٔنه ال  قالٔنه ال یو ا)  س رابطة املعلمني يف البالد (ج رئ
سیة منس  ٔفعال اجل ٔن ا سیة طاملا  ري الهویة اجل يس ومغا دة املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل شارن ومسا ٔن یطلب من املس س تظل جمرمة. تطیع   نفس اجل

ر / اكنون الثاين  ة بفرض 2017ويف ینا ك اكبل اجلاما اص  رقابة، قامت رشاكت ا ٔش رتاف حبقوق ا دة حول  ت املت رتفع" (ويه سلس مصغرة يف الوال ة "عندما  ٔمرك وودراما ا ىل سلس ا
اك، مبا يف اما ٔخرى يف  ٔفالم واملسلسالت ا سیا). وقد حظرت العدید من ا النذ  املثلیني  سانیة. ومل  إال ري الهویة اجل يس ومغا رتام املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل عن تعزز حب وا

ٔن  ش اك بعد قرارا  اما اف يف  ست عوىتصدر حممكة  الن (انظر حصیفة الوقائع  ا ني رفضتا عرض إال سون ضد حمطتني تلفزیونی س تومل   .)هنااليت رفعها مور
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https://76crimes.com/2016/02/02/ok-to-block-tv-tolerance-ad-jamaican-court-will-decide/
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http://www.aidslaw.ca/site/download/13464/?lang=en


 : سسانت الب س ونیف  ی

 

 

اص ٔش   1990 قانون اجلرامئ ضد ا

 

ري الطبیعیة -اجلزء الثاين عرش   اجلرامئ 

 

لواط والوحشیة [56املادة  لواط. ا  ]ا

لسجن مدة ال جتاوز عرش سنوات وان". "یعاقب  ٔي ح ٔو ب رشیة  ل ت ٕاما  ن جبرمية البغیضة اليت ارك ٔد ٔو بدوهنا، لك من  ٔشغال الشاقة   مع ا

 

ة السمعة - 57املادة   حماو اراكب جرمية س

ىل ري الئق  ٔي اعتداء  ٔو  ٔي اعتداء بقصد اراكب نفسه،  راكب  ٔو مذنبا  ورة،  اول اراكب اجلرمية البغیضة املذ لسجن ملدة  "لك من  لیه، عند إالدانة،  ة، ویعاقب  ركب ج ر،  ٔي خشص ذ
ٔو بدون معل شاق ". ٔربع سنوات، مع  اوز   ال تت

 

 التعلیق

ٔ من  س  س ونیف ی ل سانت  ٔوىل اليت عقدهت التوصیاتومل تق وري الشامل ا ستعراض ا متیزي يف دورة  دم ا ين املتعلقة بعدم التجرمي و ر ال ٔنه 2011ا يف اكنون الثاين / ینا و  ، والحظ وفد ا
رش  ىل الرمغ من وجود وجترمي ال ٔنه  رشیة، و ة ال راجمه املتعلقة بفريوس نقص املنا ٔوراق املالیة يف  ين، سوق مسقط ل ست ٓخر حيمي، وال  متتع هبا لك خشص  ت اليت  متتع املثلیون بنفس احلر یعات، 

سا متع امل متتعون بنفس احلقوق ويف "ا سیة  ري الهویة اجل يس ومغا ٔن املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔیضا  ٔكدت  س. و س ونیف ی ٔي سانت  ٓخر، ومل مح"،  ٔي خشص  متتع هبا  یازات اليت  م
ٔو  سیة  ري الهویة اجل يس ومغا عاد من العمل (الفقرة رد تقارر عن العنف ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل  .(35س

 

ام  ي عقدته يف  وري الشامل ا ورة الثانیة لالستعراض ا ٔیضا مثاين 2015ويف ا و  يل، نفى الوفد متاما وجود  توصیات، تلقت ا ٔثناء احلوار التفا متیزي. و دم ا دم التجرمي و ٔن نفس املسائل:  ش
ٔنه  ٔكدوا جمددا  س، و س ونیف ی سانیة يف سانت  ٔو هوهتم اجل سیة  وهلم اجل ٔساس م ىل  اص  ٔش ٔو ٕاجيايب ضد ا دم وجود قوانني حتظر م ٔي متیزي قانوين رمسي  متیزي، فٕان ىل الرمغ من  ل هذا ا

ٔساس (الفقرة  ىل هذا ا متیزي  ٔو ا ٔي تقارر من العنف  ٔرسیة يف املدارس، بدمع 16احلكومة مل تتلق  ة واحلیاة ا لتعلمي يف جمال الص ٔساسیة  راسیة ا ٔن وزارة التعلمي اعمتدت املناجه ا ٔضاف الوفد  ). و
دة موضوعیة من ت الوثیق ٔن "و سیف، و ث التعبري إالجاميل عن من مه اكئنات رشیة ". ومنمن الیون يس من ح شاط اجل ث یتعمل الطالب عن ال سیة، ح ة اجل سیة والص ة اجل اول الص  ة ت

ٔي متیزي ض ع  ٔمهیة ٕاىل م ٔن هذا املوضوع البالغ ا ش ٔن یؤدي التوصل ٕاىل تفامه  ٔنه" من املتو  ٔشار ٕاىل  ٔن الوفد  م  ٔ املثري لاله سیة ". د ا ٔو هوهتم اجل سیة  وهلم اجل ٔساس م ىل  اص   .(87ش

 

ه اجل  سان والتو ة، ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق إال ٔمرك ول ا س، بوصفها عضوا يف امجلعیة العامة ملنظمة ا س ونیف ی ام وانضمت سانت  ذ  ي اعمتدته هذه الهیئة م سانیة والتعبري ا يس والهویة اجل
ةمجیع (انظر  2008 ٔمرك ول ا ظمة ا ذ  - قرارات م ام 2008امجلعیة العامة م س انضمت يف  س ونیف ی ٔن سانت  ري  اشیة مشرتكة  2013).  ن ٕالدراج  ت وجزر غریناد س نیاك وسانت ف ٕاىل دوم

ان الثالثة "مل ٔن وفود هذه الب د ب ىل هذا القرار" (ص تف ٔن املوافقة  ش ٓراء  نضامم ٕاىل توافق ا متكن من  ٔدرجت 2  ان اليت  سحبت من قامئة الب س ا س ونیف ی ٔن سانت  ). وجتدر إالشارة ٕاىل 
ايم  ٔخرى يف  ام  2016و  2014حوايش  ٔي قرار يف     .(2015(مل یصدر 

 

ام  ت، 2013ويف  متیزي رح ٔن ا ش الس، يف مؤمتر حصفي  زل دو س، د س ونیف ی س وزراء سانت  ٔدىل به رئ ي  لبیان ا سان  ة حلقوق إال ٔمرك ان ا ة جلنة الب  والومص بفريوس نقص املنا
رشیة. يف الواقع،  س". ومع ذ ٔوىصال يل اجل ن یعتربون م ٔولئك ا ٔجر"، و " س مقابل  ن یعملون يف جمال اجل ٔولئك ا دا" يف القوانني اليت جترم " ادة  ٔقل تفاؤال  ٔشارت، "نظرة  ة  تقارر حصف

ولیة ٔمام امجلاهري ا سانیة  ري الهویة اجل يس ومغا لمثلیني ومزدو املیل اجل ىل الرمغ من ٕاعطاء تعلیقات موالیة  ٔنه  ٔنه حىت مت ٕاىل  صبه، و ده يف م ٔثناء توا ٔي يشء ٕالزا القوانني  الس  ، مل یفعل دو
ت املثلیة. اكمريا اليت تصدر بیا لیه يف ا ض   الق

http://www.easterncaribbeanlaw.com/offences-against-the-person-act-chapter-4-21/
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_kitts_and_nevis/session_10_-_january_2011/saint_kitts-a_hrc_wg.6_10_l.10-eng.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_kitts_and_nevis/session_10_-_january_2011/saint_kitts-a_hrc_wg.6_10_l.10-eng.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_kitts_and_nevis/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_16.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_kitts_and_nevis/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_16.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/089.asp
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/089.asp
http://www.pinknews.co.uk/2013/08/30/prime-minister-of-country-that-imprisons-gays-for-10-years-calls-for-public-to-be-light-on-gays/
http://www.pinknews.co.uk/2013/08/30/prime-minister-of-country-that-imprisons-gays-for-10-years-calls-for-public-to-be-light-on-gays/
http://www.dailyxtra.com/world/news-and-ideas/news/can-st-kitts-protect-gay-citizens-182387
http://www.dailyxtra.com/world/news-and-ideas/news/can-st-kitts-protect-gay-citizens-182387


 

ام  ٔواخر  س قالوا ٕان "العنف والتحرش ضد جممتع املثلیات واملثلیني ومزدو املیل حتدث، 2015ويف  س ونیف ی لیني من سانت  ال م الم ٕاىل ثالثة ر د وسائل إال ري الهویة  ٔ يس ومغا اجل
ر لوقفه".  ا یذ ٔن الرشطة ال تفعل ش سانیة شائعان و سان لعام  وشرياجل ة حلقوق إال ٔمرك ة ا عیة السلبیة جتاه جممتع املثلیات واملثلیني ومزدو  2016تقرر وزارة اخلارج ج ٔن "املواقف  ٕاىل 

ظامت املثلیات واملثلیني ومزدو شغیل م اقت  ٔ سانیة قد  ري الهویة اجل يس ومغا سیا ومزدو املیول اجل سیة واملتحولني  يس  املیول اجل سیة ومزدو املیل اجل ري الهویة اجل يس ومغا املیل اجل
ري الهویة ا سیة ومغا سیة ومزدو املیول اجل ري الهویة اجل يس ومغا سیا ومزدو املیل اجل سانیة واملتحولني  ري الهویة اجل ٔفادت ومغا سانیة" ويف الواقع،  ظمة لغبت يف  التقاررجل ٔول م ٔن  ب

ر / اكنون الثاين  ع لها يف ینا ٔول اج ل التقدم، مل تعقد ٕاال  ٔ سیني من  س املثيل اجل س / نیف ی رشح تقرر وزارة اخلار 2016البالد، ويه حتالف سانت   ، ىل ذ الوة  ٔن . و ة  ٔمرك ة ا ج
ٔو  ٔو العنف  سانیة مرتددون يف إالبالغ عن احلوادث  ري الهویة اجل يس ومغا اص املثلیني واملثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔش البزتاز ا هتدیدات  دة ا نتقام، وز ٔو  نتقام  إالیذاء خوفا من 

متیزي.  واخلوف من ا

 

عي  ویقدم ج ال  ٔوت حملة عن بعض التقدم يف ا ینغ  ا شور س ام  -م الل  ، مشريا ٕاىل  2015السیايس  و ة  دریبتيف هذه ا ني (انظر الصف ت املسؤولني العموم و وبیا  ).37موظفي ا

http://www.dailyxtra.com/world/news-and-ideas/news/gay-man-opens-homophobia-in-st-kitts-182297
http://www.dailyxtra.com/world/news-and-ideas/news/gay-man-opens-homophobia-in-st-kitts-182297
https://www.state.gov/documents/organization/265822.pdf
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http://www.dailyxtra.com/world/news-and-ideas/news/lgbt-safety-in-st-kitts-and-nevis-186295
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 :  سانت لوسیاالب

 

 

ر  1من اعتبارا املفعول ساري  ( 2004لعام  9رمق ،اجلنايئ القانون   2005الثاين اكنون/ینا

ٔفعال  والفجور) (الفسق      لحیاء  اخلادشة ا

ٔي الفجور ركب خشص ٔي " (1 )ٔن  ىل وتنص 132 املادة ٔفعال من فعل و  سنوات عرش ملدة لسجن إالدانة عند عرضة وكون جرمية ركب ٓخر مع خشص حلشمة، خمل ٔو لحیاء اخلادشة ا
س عند ٔو  .مخس سنوات العقوبة كون لفعل التل

ت ٕاذا الشدیدة الفاحشة فعل ىل ینطبق ال (1 ) البند) 2( ر خشص بني اص ماكن يف ارك هام لرتايض دث قد وكون لغة، ؤنىث لغ ذ  .الرشد سن فوق و

 2  الفرعیة الفقرة تفسري ) 3(

(ٔ ل الفعل یعترب ال (  و ام، ماكن يف اركب ٕاذا اص ماكن يف اركب لحیاء، واخلادس حلشمة ا

ٓخر الطرف موافقة ىل حيصل مل الشخص یعترب (ب)  ل الراكب ا  -ٕاذا الفعل هذا م

هتدید ٔو لقوة املوافقة ٔوال: انزتعت ٔذى من اخلوف ٔو ا ٓخر الطرف داع طریق عن لهيا حصل ٔو اجلسدي ا قة ا زییف حق ل من لحشمة املنايف الفعل طبیعة و  .اجلاين ق

ٓخر الطرف موافقة ىل احلصول مت ٕاذا نیا: درات، تعاطي طریق عن ا ٓخر الطرف ٕاعطاء ٔو ا غیب مثل جلع مادة ٔي ا  الوعي عن ٔو م

 ٔو ،

ٓخر الطرف ٔو الشخص اكن ٕاذا لثا: ب یه ٔو مل ىل الفعل يف ا ه س ٔن لالعتقاد وج  .اضطراب عقيل من یعاين الشخص ب

ٔن القسم هذا يف ) 4( ٔن حىت ، فعل ٔي اراكب هو لحیاء اخلادش الفعل ف امعة عن خيتلف اكن و ل من ، (طبیعیة ري ٔو طبیعیة اكنت سواء) ا دام ىل ینطوي و خشص، ق  التناسيل اجلهاز است
رة لغرض  " .سیة رغبة ٕاشباع ٔو ٕا

 

لواطة)  (ا

ي الشخص (1 )" :ىل وتنص 133 املادة لواط ركب ا ا یعترب ا  -ل لسجن ٕادانته عند وعرضة جلرمية مرك

(ٔ ت ٕاذا احلیاة، مدى ( راه ارك ٓخر؛ الشخص موافقة ودون ٕال  ا

 .ٔخرى ا ٔي يف سنوات، عرش (ب)

لواط، اراكب حياول خشص ٔي ) 2( يس عتداء ركب ٔو ا لواط، اراكب بقصد ٓخر خشص ضد اجل ا ا  .سنوات مخس ملدة لسجن ویعاقب  جلرمية مرك

لواط" القسم هذا يف ) 3( امعة یعين "ا ة طریق عن ا ل من الرشج ف ر خشص ق ر خشص مع ذ  ."ٓخر ذ

 

 التعلیق

ام  ر اكنون الثاين  وري الشامل يف ینا ٔوىل لالستعراض ا سان ذات الص توصیات، تلقت سانت لوسیا مثاين 2011يف دورة ا ق وحامیة املدافعني عن حقوق إال هام حوا التحق لت اثنني و . ق
ط ٕ شمل امجلیع يف سانت لوسیا. قام الوفد   ٔ د ستور م متیزي يف ا دم ا ٔن  ٔكد  ٔن  سانیة املعنیة. وبعد  يس والهویة اجل ه اجل ٔ لتو يل لها: "ا الل احلوار التفا م  رية لاله مور املتعلقة الق تعلیق م

عوة والتغريات يف م ة ل ا شلك واحض لتكشف عن وجود  ل  طور يف املستق ل من س متع، ما املبادئ اليت حتمك هبا ومن ق ل ا ، یف یتفا متع. ویبقى السؤال، ومع ذ ات معینة من ا وقف قطا
غي ا ٔو ما ٕاذا اكن ی كون دور احلكومة،  ٔن  عوة جيب  لمتیزي ". ٕاذا اكنت هذه ا ن یعتقدون اهنم یتعرضون  ٔولئك ا ل  ام به من ق  لق

  

http://www.rslpf.com/site/criminal%20code%202004.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_lucia/session_10_-_january_2011/a_hrc_17_6_saint_lucia_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_lucia/session_10_-_january_2011/a_hrc_17_6_saint_lucia_e.pdf


ام  13تبعا لتوصیاهتا  رشن الثاين  ورة الثانیة يف نومفرب  وري الشامل ا ستعراض ا ٔساس 2015اليت تقدم لها يف  ىل  لمتیزي  لتصدي  رشیعات  ذ بعني إالعتبار سن  ٔ ٔهنا "ت و ب شفت ا  ،
يس ه اجل ستوري (الرجوع لقانون العمل لعام التو س إالنصاف القضايئ.2006، كام اقرتحت جلنة إالصالح ا ل ٔفراد  ىل ا د مانع  ستور حيمي املثلیني واملثلیات وال یو ٔن ا رت بعد ذ   ). وذ

اص املثلیون واملثل  ٔش ٔن "مجیع ساكن سانت لوسیا، مبن فهيم ا ٔشار الوفد ٕاىل   ، ىل ذ الوة  ٔن و ستور"، و متتعون حبامیة اكم مبوجب ا سانیة،  ري الهویة اجل يس ومغا یون ومزدوجو املیل اجل
سیة (الفقرة  ٔي فرد" بغض النظر عن املیول اجل نتصاف القضائیة متنح " ه 19سبل  لغاء القوانني اليت  توصیة 13). وقد تلقت سانت لوسیا ما مجمو ٕ . ورفضت مجیع التوصیات  تتعلق جبمعیة سو

يس وم ىل متیزي ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل س اليت قد تنطوي  ة من نفس اجل رشیعات التوافق ٔو ال ٔفعال  دة يف جزء جترم ا ل سوى ثالث توصیات (ووا سانیة. ومل تق ري الهویة اجل غا
سانیة. يس والهویة اجل ىل املیل اجل متیزي القامئ  شري ٕاىل محالت التوعیة و "تعزز الكفاح" ضد ا  مهنا)، ولكها 

 

يس ه اجل سان والتو ة، ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق إال ٔمرك ول ا ام وقد انضمت سانت لوسیا، بوصفها عضوا يف امجلعیة العامة ملنظمة ا ذ  ي اعمتدته هذه الهیئة م سانیة والتعبري ا  2008 والهویة اجل
ة(انظر مجیع  ٔمرك ول ا ظمة ا ام  قرارات م ذ  ام  2008م لنت يف  ٔ ٔن سانت لوسیا  ري  اشیة لقرار ذ العام (ص  2013).  اشیة 7ٔهنا ستدرج  ٔدرجت سانت لوسیا  ). ويف السنة التالیة، 

ىل هذا القرار ٔن املوافقة  ش ٓراء  نضامم ٕاىل توافق ا ستطیع سانت لوسیا  ويل.  نصها كام یيل: "ال  ىل الصعید ا و بدقة  ٔو ق ساين "هو مصطلح مل یمت تعریفه  ٔن مصطلح" التعبري اجل رى  ٔننا 
الیا يف القانون احمليل "(ص  ٔنه ال یعرف  ٔمه من ذ  قا حفسب، بل ا س دق ، فٕان التعبري ل ىل ذ الوة  ام 12و اشیة يف قرار  ٔي  ام (مل یصدر ق 2016). ومل تدرج سانت لوسیا  رار يف 

2015.( 

 

متیزي بني املثلیات واملثلیني ومزد ٔ ا ٔن مس ش ان موقف اكمل  ٔحزاب السیاسیة ٕاىل "إالدالء ب سان احمللیة ا ظامت حقوق إال ٔن عرض ودعت م سانیة"، بعد  ري الهویة اجل يس ومغا و املیل اجل
ىل  ینة غضب  دام لكمة  ست ة  ر السیا دیو یظهر وز ام رشیط ف عیة. يف الواقع، يف  ج الم  ة موضوع 2015وسائل إال ه والسیا ل بني قوانني البوج اص، اكن التفا ل  تقرر  من ق

سور.  تیل

 

سان لعام  یوحضو  ٔمريیة حلقوق إال ة ا سانیة يف جممت 2016تقرر وزارة اخلارج ري الهویة اجل يس ومغا سیا ومزدو املیل اجل اص املثلیني واملتحولني  ٔش عیا واسع النطاق ضد ا ع ٔن هناك متیزيا اج
ام  الل  شدة  ٔن ق من املثلیات واملثلیني2015سانت لوسیا احملافظ  ٔن  ، و ، یبدو  ة. ومع ذ سیا یتعرضون ملضایقات شفهیة یوم سیة واملتحولني  ري الهویة اجل يس ومغا ومزدو املیل اجل

نتقام. ومل ٔو  نتقام  ٔساسا ٕاىل إالجحام عن إالبالغ خوفا من  ٔبلغ عنه، ورجع ذ  ٔو إالیذاء قد  دا من حوادث العنف  ٔي تقدم يف التح ددا قلیال  ي  حيرز  ٔوغستني، ا ٔنتوين  ل مارفني  ق يف مق ق
اص من املثلیات وا ٔش ة، حيرم ا عیة والثقاف ج صادیة و ق ث احلقوق  ، من ح ىل ذ الوة  ٔنه جرمية من جرامئ الكراهیة. و سیا ومزدو یبدو  سیة واملتحولني  ملثلیني ومزدو املیول اجل

سان  ري الهویة اجل يس ومغا ة معل معادیةاملیل اجل ب ب ٔو یرتون وظائف س ازل إالجيارات، كام حيرمون من العمل  ٔو یضطرون ٕاىل مغادرة م ازل إالجيار   .یة من الوصول ٕاىل م

 

لنا  شطاء الشجعان  سة، شارك العدید من ال ة املعا ىل الرمغ من هذه الب د ىل البقاء قصصو لو  سیاك ست روزیاة يف سانت لوسیا (انظر احل  ق فان مورف  ).دو

  

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_lucia/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_10.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_lucia/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_10.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
https://www.youtube.com/watch?v=3Ojcf3k1vxQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Ojcf3k1vxQ
https://www.state.gov/documents/organization/265824.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265824.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265824.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TzktWWA4NI0
https://www.youtube.com/watch?v=TzktWWA4NI0
http://thevoiceslu.com/2016/08/meet-donavan-monerville-born-way/
http://thevoiceslu.com/2016/08/meet-donavan-monerville-born-way/


 : نالب ت وجزر غریناد س  سانت ف

 

  1990طبعة  اجلنايئ، القانون

 :ىل وتنص 146  املادة

 - خشص ٔي"

 (ٔ لواط ركب (  ٓخر؛ خشص ٔي مع ا

لواط ركب (ب)  وان، مع ا  ٔو ح

لواط الراكب خشص ٔي سمح (ج)   معها؛ ٔو معه ا

ا یعترب  " .سنوات عرش ملدة لسجن ویعاقب جلرمية مرك

 

 :ىل وتنص 148  املادة

ٔفعال من فعل ركب اص، ٔو ام ماكن يف سواء خشص، ٔي“ س ٓخر خشص مع حلشمة، وا لحیاء اخلادشة ا س من ٓخر خشص حيرض ٔو رشع ٔو نفسه، من اجل  فعل اراكب ىل نفسه اجل
 "سنوات مخس ملدة لسجن ویعاقب اركب جرمية كون معها، ٔو معه لحیاء ادش

 

 التعلیق

ر / مایو  ٔ وري الشامل اليت عقدت يف  ٔوىل لالستعراض ا ورة ا و 2011ويف ا متیزيیة، مبا يف ذ ٕالغاء املادة  توصیة 11، رفضت ا ة  146لرفع القوانني واملامرسات ا (متشیا مع املالحظات اخلتام
سان ام  لجنة املعنیة حبقوق إال متعي والثقايف ). و 2008يف  س هناك دعوة ٕاللغائه "[يف سیاق التكون املعنوي وا متع ول رشیعها احلايل یدمعه ا و ٕان  ، قالت ا ىل ذ ". ويف هذا ردا  و ل

ات السنني"  ٔهنا اختذت "م ة  دة حب ا اململكة املت ن وضعها القانوين اخلاص مع  ت وجزر غریناد س ٔحاكم الصادرة السیاق، قارنت سانت ف رشیع مماثل، و "الطبیعة القاسیة ل دة ٕاللغاء  لمملكة املت
، واجل ن دو مستق ت وجزر غریناد س ا اليت اكنت فهيا سانت ف س یة القصرية  ٔقل عقابیة "(الفقرة مبوجب القانون الربیطاين ، "مقارهتا ب" الفرتة الزم  ).29زاءات ا

 

وري الشامل، مجیع  ٔخرى، يف دورهتا الثانیة لالستعراض ا ن مرة  ت وجزر غریناد س ٔحاكم املتعلقة جب  التوصیاتورفضت سانت ف ٔن جترمي ا ٔشار الوفد ٕاىل  يل،  ٔثناء احلوار التفا . و معیة سو
ي یعتنق  متع املسیحي يف الب ا ٔیید جامهريي ساحق يف ا هيا اكنت حتظى بت د ٕا س ٔن املبادئ اليت  ذ فرتة طوی و ، "اكن موجودا م اكریيب". ومع ذ طقة البحر ا هيودیة املسیحیة يف سیاق م القمي ا

ٔي حمك كن هناك  ٔنه "مل  ىل  ید  ٔ ٔوساط الشباب". وواصل الوفد الت ٔهنا "حتدث، وال س يف  ىل  لتغیريات يف ت القمي  رتاف  ٔحاكم التجرمي، ولكن يف الوقت نفسه، مت  ادا ٕاىل  لسجن" اس  
رشیعیة يف  ٔو  امة  ٔي رغبة  س هناك  ٔنه "ل ىل  ٔرص  ٔوىل،  ٔي من هذه القوانني "(الفقرة كام فعل يف دورته ا  ).44مراجعة 

 

ام  ٔن املرٔة يف العالقا الحظت، 2015ويف  متیزي ضد املرٔة  ىل ا لقضاء  لجنة املعنیة  شملها قانون العنف املزنيل لعام ا عاد.2015ت املثلیة ال  س  ، ؤوصت بتصحیح هذا 

 

سان ة، ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق إال ٔمرك ول ا ن، بوصفها عضوا يف امجلعیة العامة ملنظمة ا ت وجزر غریناد س ي اعمت وقد انضمت سانت ف سانیة والتعبري ا يس والهویة اجل ه اجل دته هذه والتو
ام  ذ  ة(انظر مجیع  2008الهیئة م ٔمرك ول ا ظمة ا ام  - م ذ  ام 2008امجلعیة العامة القرارات م س، 2013). ويف  س ونیف ی نیاك وسانت  انب دوم ن، ٕاىل  ت وجزر غریناد س ٔدرجت سانت ف  ،
 ٔ د ب ٔن مصطاشیة تف رت احلكومة كذ  ىل هذا القرار" (ص. وذ ٔن املوافقة  ش ٓراء  نضامم ٕاىل توافق ا متكن من  ان الثالثة "مل  ساين" هو مصطلح ال یعرف بدقة ن وفود هذه الب لح "التعبري اجل

ة  ٔمرك ول ا ظمة ا رص اخلطاب يف م ٔن یق ول دويل "واقرتح  ٔو حيظى بق ويل  ام ىل الصعید ا ٔمم ". ويف  دة ا ت املت لهيا الوال ٔو توافق  لغة اليت تعرتف هبا  سحبت سانت 2016ىل ا ، ا
 ، ىل ذ الوة  ان اليت تدرج احلوايش. و ن من قامئة الب ت وجزر غریناد س لو غوزالفس، يف امجلعیة وز وصفف ن، اكم ت وجزر غریناد س صادي والتمنیة املستدامة يف سانت ف ق ر التخطیط 

ة يف حزران / یونیه  ٔمرك ول ا ٔدوات الكراه  2016العامة ملنظمة ا ه یقدم " ختلیص العامل من الكراهیة و ع"، وقال ٕان ب ٔساوي وش دث م ٔنه " ٔورالندو ب  یة ".ٕاطالق النار يف 

 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_vincent_and_the_grenadines/session_11_-_may_2011/a_hrc_wg.6_11_l.13_saint_vincent.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_vincent_and_the_grenadines/session_11_-_may_2011/a_hrc_wg.6_11_l.13_saint_vincent.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/VCT/CO/2&Lang=En
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_vincent_and_the_grenadines/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.2.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/saint_vincent_and_the_grenadines/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.2.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fVCT%2fCO%2f4-8&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fVCT%2fCO%2f4-8&Lang=en
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-074/16
http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-074/16


ام  ر، 2015ويف  د لق ذ ٔهنا يف وضع ج سني، و اقشة قضا العالقات املثلیة بني اجل ة ٕاىل م ت حبا س ٔن سانت ف ت فریدریك  ن سیة  ادةعضو جملس الشیوخ املعارض ف اهتا اجل ب ح املناقشة س
ام  ادا ٕاىل ت املالحظات، رفعت الس 2010املتصورة. يف  لیة. واس ٔهنا اكنت م شري ٕاىل  س الوزراء رالف غولزالفس، تعلیقات مشوشة حول لها، مما  ٔدىل رئ ت فریدریك دعوى ضد ،  ن اتور ف

ٔد ىل  رت سلبا  ٔ ٔن ت التعلیقات  رت  س الوزراء وذ ت. رئ ا نت عیة  2015تقرر صندوق اكلیدوسكوب لعام  ویوحضاهئا يف  ة اج اقشات  -ب ث جتري م ٔهنا تتحسن تدرجيیا، ح سیاسیة یبدو 
اكم ة متیزيیة. حول ما یعیق املواطنة ا  يف ب

 

سان لعام  وشري ٔمريیة حلقوق إال ة ا سیة واملتحولني 2016تقرر وزارة اخلارج عي ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل شري ٕاىل وجود متیزي اج ٔد القولیة  ٔن ا سیا ومزدو املیول ٕاىل   
ٔعضاء الطبقات امل  ، فٕان  ٔن مواقف التعصب تتحسن ببطء. ومع ذ ون احمللیون یعتقدون  سانیة، وٕان اكن املراق ري الهویة اجل يس ومغا يس املثلیني.اجل لهم اجل ال ٕالخفاء م ٔكرث م اریة اكنوا   هنیة والت

http://www.iwnsvg.com/2015/03/25/senator-wants-conversation-on-same-sex-relationships/
http://www.iwnsvg.com/2015/03/25/senator-wants-conversation-on-same-sex-relationships/
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265826.pdf


 : غوالب داد وتو  ری

  

 

سیة سیة، بصیغته املعد مبوجب 1986لعام  قانون اجلرامئ اجل  ).2000لعام  31(رمق  قانون (تعدیل) اجلرامئ اجل

 13البند 

ي الشخص ) 1( لواط ركب ا ا یعترب ا   -ملدة لسجن إالدانة عند ویعاقب جلرمية مرك

 (ٔ ت ٕاذا احلیاة، مدى ( ل من ارك  قارص، خشص مع لغ خشص ق

ت ٕاذا اما؛ وعرشن مخسة (ب)  ل من ارك  ٓخر، لغ خشص مع لغ خشص ق

ت ٕاذا سنوات، مخس ملدة (ج)  ل من ارك  قارص ق

لواط" القسم هذا يف ) 2( امعة یعين "ا ة طریق عن ا ل من الرشج ف ر خشص ق ر خشص مع ذ ل من ٔو ذ ر خشص ق   ذ

 .ٔنىث مع

 

 16البند 

ي الشخص ) 1( اف فعل ركب ا ا یعترب ٓخر خشص ضد ٔو مع لحشمة م  -ملدة لسجن  إالدانة عند ویعاقب جلرمية مرك

(ٔ ت ٕاذا ( ٔوىل جرمية الراكبه سنوات عرش ملدة اما عرش الستة سن دون ٔو قارص ضد ٔو مع ارك لسجن ا  حقة؛ لجرامئ سنة مخس عرشة ملدة و

ت ٕاذا (ب)  راه طریق عن) ضد ٔو مع ارك  .سنوات مخس ملدة ٔكرث ٔو العمر من اما عرش ستة یبلغ خشص (إال

ٔفعال ىل ینطبق ال (1 ) البند ) 2(  ( بني اص ماكن يف ركب قد اليت لحیاء اخلادشة ا

(ٔ ه، الزوج (  ٔو وزوج

د بني (ب)  ور ٔ د ا ٔ ث و ٔ هام ٔكرث، ٔو العمر من عرش السادسة يف مهنم ولك ا  .الفعل اراكب ىل موافق و

ٔن حىت ، فعل اي هو "اخلطرية الفحشاء“ شوبه فعل ٔي اراكب ) 3( امعة عن خيتلف اكن و ل من ، (ري طبیعیة ٔو طبیعیة اكنت سواء) ا دام ىل وینطوي ، خشص ق  لغرض التناسيل اجلهاز است
رة  " .سیة رغبة ٕاشباع ٔو ٕا

 

 التعلیق

ٔكتور  و قد تلقت ست 2011يف  ٔوىل. واكنت ا ورة ا وري الشامل ا ستعراض ا لسات  غو  داد وتو ری ٔت  لت اثنني مهنا: الختاذ سیاسات لتعزز حقوق املثلیني توصیات، بد ، وق
ٔساس  ىل  هواملثلیات، وٕاقامة سیاسة ملنع اجلرامئ  سانیة التو يس والهویة اجل ات واسعة النطاق يف إالطار اجل ة اليت مت (رفضها) ٕالغاء قانون التجرمي، و ٕاصال ٔربع املتبق . ثالث من التوصیات ا

وري الشامل املق  ستعراض ا سیة".  ادا ٕاىل "املیول اجل لمتیزي، مبا يف ذ محالت التوعیة العامة، اس لتصدي  رشیعي والسیايس  و هو مایو ال ل2016ل ل ىل بعض املعلومات عن .  حصول 
 .Speaking outالتطورات يف البالد، انظر  2015بعض 

 

و  وري الشامل، تلقت ا ورة الثانیة لالستعراض ا رد الوفد  توصیة 14ويف ا يل، مل  ٔثناء احلوار التفا دم التجرمي. و ٔشارت عرش من هذه التوصیات ٕاىل  "، رفضت مجیعها. و تتعلق ب "سو
ر / مایو  ٔ غو يف  داد وتو ری وري الشامل القادم يف  ستعراض ا . وسیكون  ٔن قضا سو ش ٔخرى  ان  ٔبدهتا ب ٔي تعلیقات   .2021ىل 

 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/11.28.pdf
http://www.ttparliament.org/legislations/a2000-31.pdf
http://www.ttparliament.org/legislations/a2000-31.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/trinidad_and_tobago/session_12_-_october_2011/ahrc197trinidadandtobagoe.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/trinidad_and_tobago/session_12_-_october_2011/ahrc197trinidadandtobagoe.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/trinidad_and_tobago/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.12.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/trinidad_and_tobago/session_25_-_may_2016/a-hrc-wg.6-25-l.12.pdf


ه اجل  سان والتو ة، ٕاىل القرارات املتعلقة حبقوق إال ٔمرك ول ا غو، بوصفها عضوا يف امجلعیة العامة ملنظمة ا داد وتو ری ام وانضمت  ذ  ي اعمتدته هذه الهیئة م سانیة والتعبري ا  2008يس والهویة اجل
ة(انظر مجیع  ٔمرك ول ا ظمة ا ذ ذ احلني  - قرارات م ام 2008امجلعیة العامة م لنت يف  ٔ غو  داد وتو ری ٔن  ري  اشیة لقرار ذ العام (ص 2013).  ). 7، مع سانت لوسیا وهندوراس، ٕادراج 

ٔیید  ىل ت ري قادرة  ٔهنا  لنت  ٔ ، ف غو بذ داد وتو ری ري قانوين" (ص القرارويف العام التايل، قامت  ٓخر  س ا ٔو الرشاكء من اجل س  لواط سواء بني الرشاكء من نفس اجل ٔن "فعل ا ٔشارت ٕاىل  ، و
ام 10 ام  2016). ويف قرار  كن هناك قرار يف  غو 5201(مل  داد وتو ری ٔن  رت  اشهتا اليت ذ و قلیال من  ريت ا متكن)،  ٔن بعض املناطق تتعارض مع  مل  ٓراء " نضامم ٕاىل توافق ا من 

ریقوانني امجلهوریة" "ملزتمة الزتاما قو لیه يف دستور  ىل النحو املنصوص  ٔساسیة مجلیع الناس  ت ا سان واحلر لهيا؛ حامیة حقوق إال غو ". بتعزز سیادة القانون واحلفاظ   داد وتو

 

ٔن حتمي لك مواطن "برصف النظر عن من  ٔكد، 2016ويف حزران / یونیه  لرشطة  غي  ٔنه ی ر  ٔنه ذ ري  د خطط لتغیري قانون البغاء.  ٔنه ال تو یث رويل،  س الوزراء،  ٔو رئ ینامون معه، وال ینامون 
سون  س توملی ة حمكها يف قضیة رفعها مور اكری ٔصدرت حممكة العدل ا  ، ىل ذ الوة  ". و ىل یفعلون ذ غو. و داد وتو ری سعى ٕاىل ٕابطال قوانني الهجرة اليت حتظر دخول "املثلیني" يف بلزي وٕاىل 

ط ٔن هذه القوانني  ٔنه مل یعلن  ن، ٕاال  ن الب ة يف دخول هذ اكری ة ا ٔن القرار صون حق املواطنني املثلیني يف امجلا ل الرمغ من  جو. وقد مت حتلیل القرار من ق سون اندریه   .وولني روب

 

اكفؤ الفرص  ٔن جلنة  ىل الرمغ من  رشیعیة محلایة حقوق املثلیات واملثلیني ومزد حتثو ٔیة تطورات  متیزي، فٕانه مل جتر  و املتعلق بعدم ا يس يف حمك ا ري ىل ٕادراج املیل اجل يس ومغا و املیل اجل
داد وتو ری سانیة يف  ٔخرى، الهویة اجل ظامت  انب م سو)، ٕاىل  يس (اك ه اجل ستعراض ا تقرراغو. ويف الواقع، قدم االئتالف املنارص ٕالدراج التو ورة  وري الشامل الثانیة اليت جترهيا مفصال 

ام  غو يف  داد وتو ری ، واليت تتابع التوصیات املقدمة ٕاىل  و  .2011ا

 

ام  ٔوائل  اسون جوز، وهو 2017ويف  س، قدم  يل اجل داد،  شط م ری سان يف  ٔبلغ عن  مطالبةيف جمال حقوق إال ٔن قدم جوز موجزه،  سعى ٕاىل ٕالغاء قوانني العيص. وبعد  ٔمام احملامك احمللیة اليت 
ل. تلقي عرشات لق هتدیدات   ا

  

http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/links/
http://www.caribbeancourtofjustice.org/wp-content/uploads/2016/06/2016-CCJ-1-OJ.pdf
http://www.caribbeancourtofjustice.org/wp-content/uploads/2016/06/2016-CCJ-1-OJ.pdf
http://today.caricom.org/2016/06/10/ccj-dismisses-gay-rights-activists-case/
http://today.caricom.org/2016/06/10/ccj-dismisses-gay-rights-activists-case/
http://www.trinidadexpress.com/20160617/news/rowley-no-plan-to-change-buggery-law
http://www.trinidadexpress.com/20160617/news/rowley-no-plan-to-change-buggery-law
http://www.newsday.co.tt/commentary/0,229407.html
http://www.newsday.co.tt/commentary/0,229407.html
http://www.newsday.co.tt/crime_and_court/0,229083.html
http://www.newsday.co.tt/crime_and_court/0,229083.html
http://www.trinidadexpress.com/20160327/news/eoc-looks-forward-to-action-on-sexual-orientation-discrimination
http://www.trinidadexpress.com/20160327/news/eoc-looks-forward-to-action-on-sexual-orientation-discrimination
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/trinidad_and_tobago/session_25_-_may_2016/js1_upr25_tto_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/trinidad_and_tobago/session_25_-_may_2016/js1_upr25_tto_e_main.pdf
http://www.newsday.co.tt/news/0,240626.html
http://www.newsday.co.tt/news/0,240626.html
http://www.guardian.co.tt/news/2017-02-24/gay-activist-challenges-tt%E2%80%99s-homophobic-laws
http://www.guardian.co.tt/news/2017-02-24/gay-activist-challenges-tt%E2%80%99s-homophobic-laws
http://www.trinidadexpress.com/20170301/news/gay-rights-advocate-gets-death-threats


 

انوسیا  ٔوق
  



 : وك (التابعة لنیوزیلندا)الب  جزر 

 

 

  1969لسنة  اجلرامئ قانون

ور بني الفحشاء . 154 املادة  - ا

د لك ) 1( اوز ال ملدة لسجن یعاقب وا ور، مع التالیة ٔفعال قام ٕاذا سنوات، مخس تت  - ا

 (ٔ ٓخرن سیة اعتداءات ٔي ( ور، من ا  ٔو ا

ٔي یقوم (ب) ايف لحیاء ادش فعل ب ر ٔي ىل ٔو مع لحشمة م  ٔو ٓخر، ذ

ام ىل ٓخر لشخص السامح ٔو حث (ج) ايف بفعل الق  .لیه ٔو مع لحشمة م

صوص جرمية يف طرفا كون ٔن ٔو راكب اما عرش مخسة سن دون صيب ٔي ٕادانة ميكن ال ) 2(  (ب)  الفقرة يف لهيا م

ر اكن ٕاذا ٕاال املادة، هذه من (1 ) البند من ٔو (ج)  ٓخر ا  .اما 21 ال سن حتت ا

فاع جيوز وال ) 3( هتم ضد ا ة ا ٓخر. الطرف وافق لو حىت البند هذا حتت املو  ا

 

 :ٔن ىل وتنص لواط واملتعلقة 155 املادة

لواط اركب من لك ) 1(  :ٕاذا لسجن عرضة وكون مسئوال كون ا

 (ٔ لواط ٔعامل من معال اركب ٕاذا ( ث، ىل ا  اما؛ عرش ٔربعة عن زید ال ملدة لسجن ویعاقب إال

لواط ٔعامل من معال اركب ٕاذا (ب)  ور، ىل ا ٓخر الطرف معر اكن وٕاذا ا ور من ا  اما عرش مخسة سن دون ا

اوز ال ملدة لسجن یعافب اما، 21 عن ٔعامرمه زید ممن هو واجلاين  اما؛ عرش ٔربعة تت

لواط اركب من یعاقب ٔخرى، ا ٔي يف (ج)   .سنوات سبع عن زید ال ملدة لسجن ا

 .إالیالج ٔو رتاق دوث ىل بناء اجلرمية هذه ٔراكن كمتل ) 2(

لواط اركب ٕاذا ) 3( ه جيوز ال ، اما عرش مخسة سن حتت خشص ٔي ىل ا   ولكن اجلرمية، ت يف طرفا ونه هتمة توج

ه قد  .تطبیقها رضورة ىل البند ینص اليت احلا يف القانون هذا من 154 املادة حتت تقع جرمية يف طرفا ونه هتمة  تو

فاع جيوز وال ) 4( هتم ضد ا ة ا ٓخر الطرف وافق لو حىت البند هذا حتت املو  .ا

 

 

 التعلیق

س نیوزیلندا. وك فقط، ول ّٔن هذه القوانني تنطبق يف جزر  ري  بعة لنیوزیلندا،  وك  ّٔن جزر   جتدر إالشارة ٕاىل 

ىل الرمغ من  وسعى دة).  ٔمم املت ويل (ا ىل املستوى ا ظمة املثلیني، ومجعیة تیاري يت، لتجرمي يف ضوء التطورات  ضد جترمي العالقة امحلمية من  حتدثتٔن ممثيل العائ املالكة التقلیدیة احمللیة قد م
شري  س،  ٓن  التقاررنفس اجل ست حىت ا ٔن املؤسسة السیاسیة ل ه الٕاىل   حنو هذا إالجتاه. تت

 

http://www.paclii.org/ck/legis/num_act/ca196982/
http://www.cookislandsnews.com/national/local/item/53592-gay-rights-campaign-misunderstood/53592-gay-rights-campaign-misunderstood
http://www.cookislandsnews.com/national/local/item/49147-criminalising-gays-unfair-pa-ariki/49147-criminalising-gays-unfair-pa-ariki
http://www.cookislandsnews.com/national/local/item/49147-criminalising-gays-unfair-pa-ariki/49147-criminalising-gays-unfair-pa-ariki
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://www.cookislandsnews.com/national/politics/item/53658-pm-sidesteps-gay-issue/53658-pm-sidesteps-gay-issue


 :  كريیبايتالب

 

 

ت قانون ة الطبعة  ] 67الفصل [العقو   1977املنق

الفة (اجلرامئ  لطبیعة) ا

 خشص، ٔي" ٔن ىل وتنص . 153 البند

 (ٔ لواط ركب ( وان، مع ٔو ٓخر خشص مع ا  ٔو ح

ر لشخص سمح (ب)  لواط الراكب ذ  معها، ٔو معه ا

ا كون  " .اما 14 ملدة لسجن عرضة وكون جلنایة، مرك

الفة اجلرامئ اراكب يف الرشوع يس عتداء ٔو العرض وهتك لطبیعة ا  اجل

 

 154 املادة

ري البند يف لهيا املنصوص اجلرامئ من ٔي اراكب يف رشع خشص ٔي ٔ ٔي مهتم كون من ٔو ، السابق ا  اعتداء ب

ر خشص ٔي ىل العرض هتك ٔي ٔو الفعل، نفس اراكب بقصد ایة، راكب مذنبا كون ذ  " .سنوات 7 ملدة لسجن عرضة وكون ج

 

ور) بني االئقة ري (املامرسات  ا

  155املادة 

ور من خشص ٔي" ٔن ىل وتنص   وخمل لحیاء ادش فعل ٔي ركب اص، ٔو ام ماكن يف سواء ، ا

ر، ٓخر خشص مع حلشمة د ٔو ذ ر ٓخر خشص سا اف فعل ٔي الراكب ذ یل هذا من ٔي فعل اراكب سهیل اول ٔو ، معه لحشمة م ل من الق ر ٔي ق  ٓخر خشص مع ٔو نفسه مع الشخص ذ
ور، من ا اص، ٔو ام ماكن يف سواء ا  ." سنوات 5 ملدة لسجن عرضة وكون جلنایة، كون مرك

 

 التعلیق

ورة يف ٔوىل ا وري إالستعراض من ا ر يف الشامل، ا ذ”ل كريیبايت ٔشارت ،  2010مایو/ٔ ىل  ”إالعتبار بعني ٔ ٔربع التجرمي، رفع تناولتا توصیتني (رفض)   املیول ٕادراج تناولت توصیات و
سیة ات مضن قامئة اجلندریة والهویة اجل ع قوانني مبوجب احملمیة الف متیزي م ٔفادت .ا ٔن الربملان و ل من شٍلك مستقل مقّدم الصدد هذا يف دستوري تعدیل مقرتح ل رفضاملنظامت احمللیة ب  يف عضو ق
 .  2014 العام يف وذ الربملان،

 

ر  ورة اليت عقدت يف اكنون الثاين / ینا وري الشامل ل ورة الثانیة لالستعراض ا سیة كريیباس توصیات من ف تلقت، 2015ويف ا یا ٕاللغاء جترمي العالقات اجل ٔوروغواي وشیيل وكندا وولوم رسا و
لمتیزي. ويف  رشیع املناهض  ا حيمیه ال كون سو س ٔن  س، وكفا  و اليت رفضت (مجیع "التوصیات") التوصیات  التقررمن نفس اجل ٔسباب ا ر  د ذ لفریق العامل عن كريیبايت، ال یو هنايئ  ا

ددهت منیة املرٔة يف ضوء املشلكة اليت  سني و ٔت سیاسة املساواة بني اجل ش ٔ و  ٔن ا ملالحظة  ر  . ومن اجلد و املتعلقة جبمعیة سو ستعراض ا اله). 2010ري الشامل لعام ا يف  ٔ ور   (املذ

 

ني ( ابی ٔو مور ب ت مجعیة بوتواكن، ٕانوما  ش ٔ ريا،  ٔ مترب ميباو ٔیلول / س ة يف كريیبايت، يف  ري حكوم ظمة  ٔول م دة2016)، ويه  ميبا ٕاىل ز شاء  ٔن یؤدي ٕا ة ٕاىل ٕالغاء  . ومن املرحج  اجلهود الرام
ٔوسع يف الب . ىل نطاق  س وٕاصالح القانون  يس من نفس اجل  جترمي السلوك اجل

http://www.paclii.org/ki/legis/consol_act/pc66/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_8_-_may_2010/ahrc153e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_8_-_may_2010/ahrc153e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_8_-_may_2010/ahrc153e.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/js2_-_joint_submission_2.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/js2_-_joint_submission_2.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/js2_-_joint_submission_2.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.2.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.2.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/a_hrc_29_5_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kiribati/session_21_-_january_2015/a_hrc_29_5_e.pdf
http://joy.org.au/worldwidewave/
http://joy.org.au/worldwidewave/


 : ا اجلدیدةالب بوا غی  

 

 

   2002ام يف وتعدیالته  1974سنة اجلنايئ القانون

الفة اجلرامئ 210 املادة الفة (اجلرامئ   :ٔن ىل وتنص لطبیعة ا  لطبیعة) ا

ي الشخص ) 1(   ا

يس االتصال طریق عن خيرتق خشص ٔي ٔ) (  ٔو الطبیعة، نظام ضد ٓخر خشص اجل

يس االتصال طریق عن (ب)  وان، رتاق اجل  ٔو ح

ر لشخص سمح (ج)  رتاقه ذ يس االتصال طریق عن ال  .جرمية راكب مذنبا كون الطبیعة، نظام ضد معها ٔو معه اجل

اوز ال ملدة السجن :العقوبة  .سنوات 14 تت

ي الشخص ) 2( ا یعترب (1 ) البند يف لهيا املنصوص اجلرامئ من جرمية اراكب حياول ا  .جلرمية مرك

 ." سنوات سبع ىل زید ال ملدة السجن :العقوبة

 

ور) بني االئقة الغري (املامرسات        . 212 املادة  ا

ور من خشص ) 1(   اص، ٔو ام ماكن يف سواء ، ركب ا

 (ٔ ٔفعال من فعال ركب ( ر، ٓخر خشص مع لحیاء اخلادشة ا  ٔو ذ

ر ٓخر لشخص املال دفع (ب)  اف فعل الراكب ذ  ٔو ، معه لحشمة م

یل هذا من فعل ٔي اراكب سهیل حياول (ج)  ل من الق ر خشص ق ر، ٓخر خشص مع ٔو نفسه مع ذ ة راكب مذنبا كون ذ  .ج

 سنوات ثالث ىل زید ال ملدة السجن :العقوبة

 

 :التعلیق

وري الشامل يف حزران / یونیه  ٔوىل لالستعراض ا ا اجلدیدة يف دورهتا ا بوا غی س، وٕادراج "املیل  توصیتني، 2011ورفضت  ن من نفس اجل سیة بني البالغني الراشد بعدم جترمي العالقات اجل
رشیع س" يف  يس واجل متیزي.اجل دم ا  ات 

 

وري الشامل الثانیة اليت عقدهتا يف متوز / یولیه  ستعراض ا ا اجلدیدة مخس 2016ويف دورة  بوا غی ل  دم جت توصیات، مل تق ٔربع مهنا ٕاىل  ٔشارت   ،" يس من تتعلق ب "سو شاط اجل رمي ال
س، وتضمنت  سی اشیةنفس اجل ري الهویة اجل يس ومغا ٔن "املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ىل  ة  ٔولویة احلكومة "(انظر ص تنص رصا ٔن حقوق 53ة  ر الوفد  يل، ذ ٔثناء احلوار التفا ). و

ٔنه "یلزم ٕاجرا ٔن یفهمها الساكن" و غي  سني "ی اميل صفات اجل سانیة و ري الهویة اجل يس ومغا ٔ يف ٕاطار شامل الطریقة "املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل شاور وطنیة ملعاجلة املس  .ء معلیة 

 

ري الهویة اجل  سانیة ومغا ري الهویة اجل يس ومغا لمثلیني ومزدو املیل اجل ىل  ظمة حملیة م ٔول م یوس، ويه  شام ٔت رشكة اكبول  ام وبد ، يف الوجود يف  ام 2013سانیة يف الب ، وقدمت يف 
وري الشامل.  2015 ٔشارتتقررها اخلاص لالستعراض ا اة رسیة، ویدعون  و ش ح ٔهنم یضطرون ٕاىل الع ا اجلدیدة ب بوا غی یدو، وصفت  ٔن عضوة الربملان السابق، السیدة اكرول   -املنظمة ٕاىل 

دوى  ٔن رئ -دون  ٔیضا  سیة". ویظهر التقرر  يس". ٕاىل ٕالغاء جترمي "املثلیة اجل اح اجل نف ل بعد هذا  سیة" يف البالد، اليت "مل تق ٔن هناك "مشاعر قویة" ضد "املثلیة اجل ر  ٔونیل ذ س الوزراء بیرت 
، ويه  ٔخرى معلومات عن قضا سو متع املدين ا ظامت ا سیةوقدمت م ادرة احلقوق اجل راست" وم متیزي والوصول ٕاىل العدا واخلدمات الصحیة "اكلیدوسكوب  ىل التجرمي وا ، مع الرتكزي 

http://www.paclii.org/pg/legis/consol_act/cca1974115/
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/papua_new_guinea/session_11_-_may_2011/a_hrc_wg.6_11_l.16_papua_new_guinea.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/papua_new_guinea/session_11_-_may_2011/a_hrc_wg.6_11_l.16_papua_new_guinea.pdf
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/33/10&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/33/10&Lang=E
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session33/Documents/A_HRC_33_10_Add.1_AVPapuaNewGuinea_E.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session33/Documents/A_HRC_33_10_Add.1_AVPapuaNewGuinea_E.docx
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/33/10&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/33/10&Lang=E
http://sexualrightsinitiative.com/wp-content/uploads/KALEIDOSCOPE_SRI-Papua-New-Guinea-Joint-Submission-April-May-2016.pdf
http://sexualrightsinitiative.com/wp-content/uploads/KALEIDOSCOPE_SRI-Papua-New-Guinea-Joint-Submission-April-May-2016.pdf


سیة ومزدو امل  ري الهویة اجل يس ومغا ري الهویة والتوظیف ف یتعلق مبثلیني ومزدو املیل اجل يس ومغا سیة ومزدو املیل اجل سیة ومزدو املیول اجل سیة ومزدو املیول اجل یول اجل
سانیة  س وشاجل ا اجلدیدة. وهیومن رای بوا غی لجوء املثيل يف   ف یتعلق مبحنة ا

 

سیة املثلیة،  لقوانني اليت جترم العالقات اجل ذ الفعيل  لتنف ٓذار / مارس مؤسسة اكلیدوسكوب  ٔفادتوف یتعلق  ٔنه يف  س، وهو من ساكن مقاطعة 2015روست  ، متت حمامكة السید جو سیف
ور (انظر  ري الئقة بني ا ٔفعال  راكب  ٔنه مذنب  رتف ب سمااللوا، وا و ضد سیف د قايض2يف  ا ، و ٔ متع" ). ويف هذه املس رش متاما يف ا ٔو هذا النوع من السلوك م ٔفعال املثلیة  ٔن "ا  احلمك 

متعي. ة والعمل ا ذ، وتقدمي املشورة إاللزام ىل املهتم بعقوبة مع وقف التنف دم إالبالغ عن احلاالت، وحمك   ىل الرمغ من 

  

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/papua_new_guinea/session_25_-_may_2016/hrw_upr25_png_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/papua_new_guinea/session_25_-_may_2016/hrw_upr25_png_e_main.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://www.paclii.org/pg/cases/PGNC/2015/42.html
http://www.paclii.org/pg/cases/PGNC/2015/42.html


 :  سامواالب

 

دة ٔعامل ، 2013 جرامئ قانون  2013  ساموا املو

لواط)        67املادة   (ا

ي الشخص ) 1( لواط ركب ا   :مسؤوال ا

ث (ا) لواط فعل ح  ٔو سنوات؛ 7 عن زید ال ملدة لسن امرٔة، ىل ملزتم ا

ث (ب) لواط فعل تلزتم ح ور، ىل ا ي الفعل ووقت ا ور ا  اما، 21 سن فوق ٔو اجلاين واكن اما، 16 سن حتت ا

اوز ال ملدة لسجن  ٔو سنوات؛ 7 تت

اوز ال ملدة لسجن ٔخرى، ا ٔي يف (ج)  .سنوات 5 تت

لواط ) 2(  .رتاق ىل اكم ا

س )3( فاع من ول ي املقطع هذا مبوجب هتمة ٕاىل ا ٓخر الطرف وافق ا  ا

 

 68املادة 

اوز ال ملدة لسجن یتعرض خشص ن سنوات 5 تت  :ا

(ٔ لواط اراكب حياول (  ٔو .ا

لواط اراكب بقصد خشص ٔي ىل (ب) تعتدي  ا

 

فاظ "ماكن . 71 املادة تجع ح سیة لمامرسة م  " املثلیة اجل

اوز ال ملدة لسجن یتعرض خشص ي سنوات 7 تت  :ا

ر ٔو وتبقي ٔ) ( دة ٔو مل یعمل ٔو ید دمة املباين ٔي ٕادارة، يف مسا  بني الئقة ري ٔفعال الراكب لمنتجع مكاكن املست

ور ٔجر كون ب) (ٔو  .ا ٔجر ٔو املست ن ٔي يف احملتل ٔو املست ا مهنا جزء ٔي ٔو املبىن مل سمح العمل، ٔما دا لمنتجع الست ور بني الئقة ري ٔفعال الراكب مكاكن   ٔو .ا

ىن، ٔي ما ٔو املؤجر كون (ج)  ، ٔو املؤجر ویل ٔو م ح املا ٔن العمل مع املبىن من جزء ٔي ٔو املبىن ی ا ب دا ٔفعال الئق ري الراكب لمنتجع مكاكن املباين الست ور، بني ا  جزء بعض ٔن ٔو ا
دامه املبىن من دام اسمترار يف معد طرفا ري ٔو ، الست  الئق. ري ٔفعال الراكب لمنتجع مكاكن مهنا جزء ٔي ٔو املباين است

 

 التعلیق

ر / مایو  ٔ وري الشامل اليت عقدت يف  ٔوىل لالستعراض ا س من  5املستوى ، ثالثة توصیات من 2011رفضت ساموا، يف دورهتا ا يس من نفس اجل شاط اجل ىل الفور) ٕاللغاء جترمي ال (فعيل 
لت توصیة لینة من  ٔن رفض  2املستوى كندا وفرسا والرنوجي، ولكهنا ق دة. بید  ت املت ادة النظر") الوال ملالحظة: فالفقرة ("مواص ٕا ر  د ىل ما یيل:  تقررمن  22ساموا  الفریق العامل تنص 

ٔن تعزز املس ش رشیعي  ل جلنة ٕاصالح "الحظت ساموا الثغرات ومواطن الضعف يف ٕاطارها ال رشیعات ذات الص من ق الیا استعراض ال ٔنه جيري  يس، و ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  دم ا اواة و
ٔرايض لعناون وا ٔعضاء ال یتجزٔ من جممتع ساموا ومه ورثة  ٔن الفافني واملثلیني واملثلیات مه  ٔشارت ساموا ٕاىل  الل ٕاجالقوانني يف ساموا. و ٔرسة من  سیة ل سبة  الرئ ل ٔرسي موسع، كام هو احلال  امع 

مت ة السائدة يف ا ة والثقاف ی لمعتقدات ا ٔ حساسة يف ساموا نظرا  يس مس ه اجل ٔن التو ري  ساء يف جممتعها.  ال وال ٔنه مجلیع الر ٔن التعلمي والتوعیة والتوعیة من ش ، فٕان ساموا واثقة من  ع. ومع ذ
ول  ٔمام الق يس ".ٔن ميهد الطریق  ٔ عن املیل اجل ش ي قد ی متیزي ا ع ا متعي وم  ا

 

https://www.upr-info.org/database/files/Database_Action_Category.pdf
https://www.upr-info.org/database/files/Database_Action_Category.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/samoa/session_11_-_may_2011/ahrc1814samoae.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/samoa/session_11_-_may_2011/ahrc1814samoae.pdf


وري الشامل، تلقت ساموا سبع  ورة الثانیة لالستعراض ا ىل توصیة وا توصیاتويف ا ، رفضت ستة مهنا ووافقت  ة سو ىل تتعلق جبام یات والعنف القامئ  ساء والف د من العنف ضد ال ل دة (
سیة"، مشريا ٕاىل ملسائل اجل متیزيیة املتعلقة  يل "املامرسات ا ٔثناء احلوار التفا سانیة). وتناول الوفد  يس والهویة اجل ٔن من الصعب املیل اجل ىل  دة الوعي بني الساكن، مشددة  ىل ز ٔن ساموا معلت   

اص  ه  ة".بو ی ة وا ىل "احلساسیات الثقاف ٔهنا تنطوي  یل،  ة قضا من هذا الق  موا

 

ام  ٔن الساكن والتمن ، صوتت ساموا لصاحل 2013ويف  ش یا واحملیط الهادئ  ٓس الن الوزاري  ل یةإال سني، م ميقراطیة واملساواة بني اجل دة ٕاشارات ٕاىل القضا املتص مبركز املرٔة وا ي تضمن  ، ا
 ٔ لسیاسات يف هذا الش سانیة، ومشلت توجهيات تتعلق  ري الهویة اجل يس ومغا متیزي ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ، حيظر العنف وا ىل ذ الوة  القات العمل والتوظیف لعام ن. و قانون 

ام  2013 ٔخرى). ويف  ٔسباب  يس (من بني  ٔساس املیل اجل ىل  لعمل  ٔو مقديم الطلبات  متیزي ضد املوظفني  ت ساموا  2013ا لقسم 2013قانون اجلرامئ لعام ٔیضا، س قانون دال من  58، املعدل 
ور.1961اجلرامئ لعام  ري الالئقة" بني ا ٔعامل  ٔلغى جترمي "ا ي   ، ا

 

ام  لواط جنت من تعدیل  ٔحاكم ا ٔن  قة  ىل عن حق ، فٕان هذا التقدم یت ىل الرمغ من 2013ومع ذ س بني البالغني  جلنة  التوصیة بعدم جترمي. وجرى جترمي جترمي الفعل التوافقي بني نفس اجل
ٔحاكم اجلنائی شري). وكام 12إالصالح القانوين يف ساموا (التوصیة  ٔن ا سیا املنظامت، فٕان وجود القانون یعين  يس وحمتولني  ال املثلیني ومزدو املیل اجل دم السهتداف الر ست زال  ة لساموا ال 

س. اصا صغريي اجل ٔش  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/33/6&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/33/6&Lang=E
http://www.unescapsdd.org/files/documents/Report%20of%20the%20Sixth%20APPC.pdf
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiwwpOX8tLSAhVE4yYKHSf7B8QQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Fnatlex%2Fdocs%2FELECTRONIC%2F93575%2F109439%2FF88586476%2FWSM93575%2520Eng.pdf&usg=AFQjCNH0tLR4i5iYAewVknzI37wvXH0zag&sig2=-DtFw3e_z_FAObk63UCylA
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiwwpOX8tLSAhVE4yYKHSf7B8QQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Fnatlex%2Fdocs%2FELECTRONIC%2F93575%2F109439%2FF88586476%2FWSM93575%2520Eng.pdf&usg=AFQjCNH0tLR4i5iYAewVknzI37wvXH0zag&sig2=-DtFw3e_z_FAObk63UCylA
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiwwpOX8tLSAhVE4yYKHSf7B8QQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Fnatlex%2Fdocs%2FELECTRONIC%2F93575%2F109439%2FF88586476%2FWSM93575%2520Eng.pdf&usg=AFQjCNH0tLR4i5iYAewVknzI37wvXH0zag&sig2=-DtFw3e_z_FAObk63UCylA
http://www.paclii.org/ws/legis/consol_act/ca201382/
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Samoa/WS_Crimes_Ordinance_2009.pdf
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Samoa/WS_Crimes_Ordinance_2009.pdf
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Samoa/WS_Crimes_Ordinance_2009.pdf
http://www.samoalawreform.gov.ws/wp-content/uploads/2014/08/Crimes-Ordinance-1961-Final-Report.pdf
http://www.samoalawreform.gov.ws/wp-content/uploads/2014/08/Crimes-Ordinance-1961-Final-Report.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/samoa/session_25_-_may_2016/js2_upr25_wsm_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/samoa/session_25_-_may_2016/js2_upr25_wsm_e_main.pdf


 : نالب  جزر سل

 

ت قانون ة طبعة (العقو ق   1996  م

الفة (اجلرامئ        160 املادة  الطبیعة) لنظام ا

 خشص، ٔي" ٔن ىل وتنص

 (ٔ لواط ركب ( وان، مع ٔو ٓخر خشص مع ا  ٔو ح

ر لشخص سمح (ب)  لواط الراكب ذ ا كون معها، ٔو معه ا  اما عرش ٔربعة ملدة لسجن عرضة وكون جلنایة، مرك

 

تصة 161 املادة الفة اجلرامئ اراكب يف لرشوع ا  الطبیعة لنظام ا

ري البند يف لهيا املنصوص اجلرامئ من ٔي اراكب يف رشع خشص ٔي" ٔ ٔي مهتم كون من ٔو ، السابق ا ر خشص ٔي ىل العرض هتك ٔي ٔو الفعل، نفس اراكب اعتداء بقصد ب  مذنبا كون ذ
ایة، راكب  " .سنوات 7 ملدة لسجن عرضة وكون ج

 

اص بني الئقة الغري ملامرسات املتعلقة 162 املادة ، ٔش س نفس من ا   9 رمق القانون بواسطة املدرج) اجل

ور من خشص ٔي ) 1(   اص، ٔو ام ماكن يف سواء ، ركب ا

(ٔ ٔفعال من فعال ركب ( ر، ٓخر خشص مع لحیاء اخلادشة ا  ٔو ذ

ر ٓخر لشخص املال دفع (ب)  اف فعل الراكب ذ  ٔو ، معه لحشمة م

یل هذا من فعل ٔي اراكب سهیل حياول (ج)  ل من الق ر خشص ق ر، ٓخر خشص مع ٔو نفسه مع ذ ة راكب مذنبا كون ذ  .ج

 ."سنوات مخس ملدة ىل زید ال ملدة السجن :العقوبة

 

 التعلیق

ستعرا ن يف دورة  س بني البالغني الراشد يس من نفس اجل شاط اجل لغاء جترمي ال ٕ لت توصیة الرنوجي  ن ق ٔن جزر سل ىل الرمغ من  ر / مایو و ٔ ٔوىل اليت عقدت يف  ورة ا وري الشامل ل ض ا
ورة ثالث 2011 ل  توصیات، الحظت يف نفس ا ٔن السیاق الثقايف  ٔفاد الوفد ب ر تقرر الفریق العامل ما یيل: " نیا، فرسا واسبانیا). ویذ لضبط (من سلوف مجمتع ال ٔخرى نصحت نفس اليشء 

لمشاورات.یتغاىض عن العالقات املثلیة س  ن من نفس اجل سیة بني البالغني الراشد ت اليت جترم العالقات اجل ٔحاكم قانون العقو لغاء  ٕ ٔي الزتام  ٔن خيضع  ٔي مالحظات ٕاىل  . وجيب  ٔنه مل تقدم  ري 
ٔقسام ". ت ٕاللغاء ت ا ى استعراضها لقانون العقو  جلنة ٕاصالح القوانني 

  

ورة الثانیة لالستع ن ست ويف ا وري الشامل، رفضت جزر سل زال یتعني  توصیاتراض ا ٔنه ال  اب الوفد ب ٔ اطب،  . ويف رد  شمل قانون سو لمتیزي  اهضة  لغاء التجرمي ورشیعات م ٕ تتعلق 
ا وموارد والزتاما. ستغرق وق سانیة، ولكن هذا س سیة والهویة اجل ملیول اجل ري ف یتعلق  ق الك  حتق

 

ام  ٔمانة املساواة يف احلقوق 2016ويف  سیة (ص  تقررا، رشت  متیزي يف املیول اجل ن یتضمن قسام عن ا دم املساواة يف جزر سل متیزي و ش فهيا  104عن ا ة القمعیة اليت یع دا). وتنعكس الب فصا
ا يف اجلزر يف شهادات جتمع يف مجمو ن العامة وانعدام امحلایة من ضباط الرشطة.ساكن جورج ٔما سیة يف ا لفظیة واجلسدیة واجل  ات الرتكزي. وحتدث املشارون عن إالساءات ا

 

 

http://www.paclii.org/sb/legis/consol_act/pc66/
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/solomon_islands/session_11_-_may_2011/ahrc188solomonislandse.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/solomon_islands/session_11_-_may_2011/ahrc188solomonislandse.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/solomon_islands/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.11.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/solomon_islands/session_24_-_january_2016/a_hrc_wg.6_24_l.11.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/SI%20report.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/SI%20report.pdf


 : تونغوالب  

 

ة  ] 18الفصل [اجلنائیة اجلرامئ قانون   1988س

لواط  واهبميیة) (ا

 136املادة 

لواط جبرمية یقوم من لك یدان ٔن جيب هبميیة ركب ٔو ٓخر خشص مع ا وان ٔي مع ا ر مذنبا وكون ، ح اوز ال فرتة ٔي لسجن وعرضة احملمكة وفقا لتقد جب احلیوان ٔما سنوات عرش تت ل ٔن ف  یق
 1987 لسنة 9 رمق عن القانون بدال القانون هذا).اء  ) ".ام موظف ید ىل

 

لواط، اراكب يف الرشوع ٔو وهتك ا ىل عتداء حماو العرض ( يس)  ور اجل  .ا

 139 املادة

لواط جرمية اراكب يف الرشوع حياول من" . ٔن ىل وتنص  ا كون ٔو قال النكراء ا  بقصد العتداء مرك

ر خشص ٔي عرض هبتك یقوم ٔو اجلرمية نفس اراكب ه ىل بناء مذنبا كون ذ ٔي زید ال ملدة لسجن احملمكة من توج  ." سنوات 10 عن 

 

 140 املادة

لواط هتمة ىل بناء خشص ٔي حمامكة عند" :ىل وتنص  امعة ٔو ا ٔنه ، ا في ف د ك رتاق ثبوت ىل ع لواط ممارسة هتمة ٕالثبات فقط وإالیالج دوث   . "ا

 

 .معینة جرامئ يف اجل

ور من خشص ٔي ٕادانة ا يف " :ٔن ىل وتنص 142 املادة صوص جرمية ٔي راكب ا  القانون هذا من 139 و 136 و 132 و 125 و 122 و 121 و 118 و 115 و107و  106 املواد يف لهيا م
رها وفقا لمحمكة، جيوز ٔذون السجن عقوبة ٔي ٕاىل ٕالضافة ٔو بدال من لتقد دل)" .القانون هذا من 13 ).املادة  ٔحاكم وفقا املدان الشخص  تقرر ٔن القانون النظام هذا مبوجب هبا امل  من اس
ل  1987 لسنة 9 رمق القانون ق

 

 التعلیق

ر / مایو  ٔ وري الشامل اليت عقدت يف  ٔوىل لالستعراض ا ش، يف دورهتا ا ٔن بنغالد م  ٔن تلقت ثالث 2008ومن املثري لاله ول توصیات، بعد  سیة من  ٔخرى من ا ٕاللغاء جترمي العالقات اجل
ٔن حتتفظ تونغا بقانون جترميها  وري الشامل ليك تويص ب ستعراض ا هيا مجیعا)، استغلت فرصة  س (اليت مت إالشارة ٕا سان  -نفس اجل ولیة حلقوق إال ولكن تونغا  -ويه توصیة تتعارض مع املعایري ا

ٔشار الوفد ٕاىل  ٔیضا. و ة  الفات".رفضت هذه النصی خ رتام  ساحمة تتطلب ا ٔن تونغا جممتع شامل مع قمي مسیحیة م ٔشارت] ٕاىل  ٔ احلق يف اخلصوصیة ... [  "مس

 

ر  وري الشامل 2013ويف اكنون الثاين / ینا لت تونغا يف دورهتا الثانیة لالستعراض ا ٔشاكل املعام  3املستوى من  توصیة، ق ىل مجیع  ة ٕاىل القضاء  ٔن "تعزز التدابري الرام ش لنظر فهيا")  ")
ادا ٕاىل متیزيیة" اس ن. ا سیة املثلیة بني البالغني الراشد ٔخرى ٕاللغاء جترمي العالقات اجل ، ذهبت بعد ذ ٕاىل رفض مخس توصیات  تني. ومع ذ ٔرج ومل یتطرق الوفد ٕاىل التوصیات  سو من ا

وري الش ستعراض ا ىل  ارشة يف ردها  متیزي ضد املرٔة م ىل ا لقضاء  لجنة املعنیة  ٔشارت الست الصادرة عن ا متیزي ضد املرٔة  ٔشاكل ا ىل مجیع  ة القضاء  ىل اتفاق ىل تصدیقها  امل، ولكن ردا 
ٔكتور  ل يف تونغا يف  وري الشامل املق ستعراض ا كون حول زواج املثلیني. وسیكون  د حتفظاهتا قد  ٔ ٔن   .2017السیدة سیداو ٕاىل 

 

ام  یا واحملیط الهادئ، صوتت تونغا لصاحل 2013ويف  ٓس الن الوزاري  متیزي ضد املثلیات  إال ل العنف وا ، م مج سو دة ٕاشارات ٕاىل القضا املتص برب ي تضمن  ٔن الساكن والتمنیة، ا ش
ر / مایو  ٔ ٔن. ويف  لسیاسات يف هذا الش سانیة، ومشلت توجهيات تتعلق  ري الهویة اجل يس ومغا ٔول مؤمتر لها  عقدت، 2015واملثلیني ومزدو املیل اجل يس يف احملیط الهادئ  شبكة التنوع اجل

https://www.unodc.org/res/cld/document/ton/1926/criminal_offences_act_html/Criminal_Offences_Act.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tonga/session_2_-_may_2008/ahrc848tongae.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tonga/session_2_-_may_2008/ahrc848tongae.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tonga/session_15_-_january_2013/ahrc234e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tonga/session_15_-_january_2013/ahrc234e.pdf
https://www.upr-info.org/database/files/Database_Action_Category.pdf
http://www.unescapsdd.org/files/documents/Report%20of%20the%20Sixth%20APPC.pdf
http://www.unescapsdd.org/files/documents/Report%20of%20the%20Sixth%20APPC.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/2015_speakingout_241115_web.pdf


ورة  ٔرسة املالكة التونغیة. وحرض ا و وا ا") يف تونغا، بدمع من ا ٔصواتنا وجممتعاتنا وحقوق دو(" ٔو املثلیني من  73( سعة وسعون م متع املدين  ظامت ا جزر من جزر  12مهنم یعملون لصاحل م
ىل الرمغ من  ت املزجعةاحملیط الهادئ). و ٔرض  اخلطا ىل ا شطت  س مجعیة (تال)  ظمة لغبت احمللیة تونغا لیت ة، م ی ات ا ل امجلا لواط حثمن ق ىل ٕالغاء قوانني ا  .احلكومة 

 

  

https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/cf45ccc65413d2484eecbcd7c199742a_KenMoala.pdf
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/cf45ccc65413d2484eecbcd7c199742a_KenMoala.pdf
http://www.cookislandsnews.com/regional/item/51859-evil-gay-activists-told-to-leave-tonga-by-church-members/51859-evil-gay-activists-told-to-leave-tonga-by-church-members
http://www.cookislandsnews.com/regional/item/51859-evil-gay-activists-told-to-leave-tonga-by-church-members/51859-evil-gay-activists-told-to-leave-tonga-by-church-members
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/315201/lgbt-community-calls-for-change-in-conservative-tonga
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/315201/lgbt-community-calls-for-change-in-conservative-tonga


 تونغو: الب

 

ت ام 8[اكب  قانون العقو ة   .1978] الطبعة املنق

لواط]) ري طبیعیة [ا  (جرامئ 

 .153القسم 

ٔي خشص  "- 

ٔو وان.  ٔو مع ح ٓخر  لواط مع خشص  ركب ا  (ٔ ) 

سمح ٔو معها، (ب)  لواط معه  ور الراكب ا  لشخص من ا

لسجن ملدة  لیه  ایة، ویعاقب  راكب ج  اما ". 14كون مذنبا 

 

ري طبیعیة وهتك العرض  لواطة]    حماوالت الراكب جرامئ   [حماو ا

 .154املادة 

 ٔ لهيا يف هذا الباب اجللسة ا ٔي من اجلرامئ املنصوص  ٔي خشص حياول اراكب  ور " ٔي خشص من ا ىل  ري الئق  ٔي اعتداء  ٔو  ٔي اعتداء بقصد اراكب نفسه،  ٔو من هو مذنب من  رية [كذا]، 
لسجن ملدة  ایة، ویعاقب  راكب ج  سنوات ". 7كون مذنبة 

 

ور  ري الئقة بني ا شام]      ممارسات  ] 

 .155املادة 

ن، سواء يف القطاع  ور ا ٔي خشص من ا ٔو حما" شام معه،  دم  ٔفعال  ٔي فعل من  ىل اراكب  ٓخر  ل  شرتي ر ٔو  ٓخر،  ل  ٔي فعل الفاحشة الشدیدة مع ر ركب  ٔو اخلاص،  والت العام 
كون م ٔن  ٔو اخلاص، جيب  ٓخر، سواء يف القطاع العام  ل  ٔو مع ر ور مع نفسه  ٔي خشص من ا ل  یل من ق ٔي فعل من هذا الق ایة، ویعاقبذلرشاء اراكب  راكب ج  سنوات 5لسجن ملدة  نبا 

." 

 

 التعلیق

ىل الرمغ من  ٔنه توصیةو شیك ٕاىل توفالو بعدم جترميها، فٕان هذا إالجراء، بوصفه معال من ش وري الشامل اليت قدمهتا مجهوریة ال ٔوىل لالستعراض ا ورة ا دة يف التصدي  ا سامح واملسا ٔن یعزز ال
غي ا ي "ی ستوري ا لهيا التغیري ا ت اليت ینطوي  ٔشار ٕاىل الصعو رشیة،  ة ال رشیعیة اليت جيري البحث عهنا (الفقرة لفريوس نقص املنا ه بعنایة" من التعدیالت ال  ).14لنظر ف

وري الشامل يف حزران / یونیه  ررت توفالو، يف دورهتا الثانیة لالستعراض ا ٔخرى،  رشیعي. ورفضت 2013ومرة  ٕاللغاء ال دة واململكة  توصیات، عبارة "نظرت بعنایة" ف یتعلق  ت املت من الوال
تلفة ال سیة ا اص ذوي املیول اجل ٔش لرتايض، وردت بقولها: "... ا س املثيل  ىل اجل يس القامئ  شاط اجل لغاء جترمي ال ٕ دة  متیزي املت ٔ امحلایة القانونیة يف القانون  یعانون من ا عي ولكن مس ج

لمناقشة ". ة  و دل، ستحتاج ٕاىل النظر فهيا بعنایة. توفالو مف ل رية   م

ام  الن ا، صوتت توفالو لصاحل 2013ويف  یا واحملیط الهادئإال ٓس متیزي ضد املثلیات  لوزاري  ل العنف وا ، م مج سو دة ٕاشارات ٕاىل القضا املتص برب ي تضمن  ٔن الساكن والتمنیة، ا ش
ٔن. ويف الواقع، شدد وفد ت لسیاسات يف هذا الش سیة، ومشلت توجهيات تتعلق  ري الهویة اجل يس ومغا وده واملثلیني ومزدو املیل اجل دیدة يف  ة  ٔن الب حيول صف ىل  وفالو يف بیانه الشفوي 

سان لك فرد يف هذه املنطقة. ومع ذ سم بطابع شامل، وتدمع حقوق إال سانیة ت ٔنه یعاجل قضا ٕا سیة، و ة لعام ملعاجلة القضا الساكنیة الرئ ٔمرك ة ا ٔن حقوق  2016، فٕان تقرر وزارة اخلارج ش
سان ال  يس. شريزال إال ىل املیل اجل ٔو العنف القامئ  متیزي  ٔو التخویف قد متنع إالبالغ عن حوادث ا عیة  ج ٔن الومصة   ٕاىل 

 

http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1965/1965-0007/PenalCode_1.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tuvalu/session_3_-_december_2008/ahrc1084tuvalue.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tuvalu/session_3_-_december_2008/ahrc1084tuvalue.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tuvalu/session_16_-_april_2013/ahrc248e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/tuvalu/session_16_-_april_2013/ahrc248e.pdf
http://www.unescapsdd.org/files/documents/Report%20of%20the%20Sixth%20APPC.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265594.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265594.pdf


املیة ات نظر   و

  



يس  ه اجل نرؤیة املثلیني واملثلیات ومزدو التو د سانیة: سیف ذو  ري الهویة اجل  ومغا

غوا ب ٔولوش و مونیاك   ٔنتوين 

ام  یين ويف  ٔولوش حمايم  لیا من بوسوا  2017ٔنتوين  ة  غوا حمام ب ا يف ٕالغا، ومونیاك  ٔفریق ي  مج  ر ر  ٔصبح مد

ذیة لباي. ریة التنف  واملد
بري. العدید من امل  ٔفارقة يف العقود املاضیة شلك  سانیة ا ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل سیة زاد حراك املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔقلیات اجل نظامت اليت تدافع عن حقوق ا

ٔت ويف منو مزتاید.  ش ٔ سانیة  ٔحناء القارة واجل ٔفراد الشجعان يف مجیع  ٔو وقد خرج العدید من ا يس خمتلف  ل  هيم م ن  ٔولئك ا ه  ي یوا متیزي ا ه العنف والومص وا ووقفوا يف و
ٔصبحت املعارضة لوجود هذ ٔوحض. ويف الوقت نفسه،  ٔقوى و ل تبعات غیاهبا،  ٔ ل املساواة ومن  ٔ ٔصواهتم من  ٔصبحت  سانیة خمتلفة. و ٔفاكر اليت هویة  ة وا ٔفریق ٔصوات ا ه ا

ٔك دث عهنا  ان.تت ٔح ٔكرث عنفا يف كثري من ا  رث اسرتاتیجیة و

ري اله يس ومغا لمثلیني واملثلیات ومزدو املیل اجل ق املساواة  ة والسیاسیة اليت حتول دون حتق ی ة وا رزت احلواجز الثقاف ة مرارا وقد  ٔفریق ان ا سانیة يف كثري من الب ویة اجل
ٔجساد تقد كرارا. ٕان رؤیة قضا و سیة و نف املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل ك ي  ٔن الرؤ ختدم الغرض الرضوري من تبدید الغموض ا ة  ح ن: من  د م سیفا ذا 

ٔخرى، فٕانه خيلق رد فعل عنیف جتاه العدید من ت الهیئات اليت  ة  ح سان. من  سیة وخماوفهم املتعلقة حبقوق إال ري الهویة اجل  ها يف العراء.وضعت نفس ومغا

متیزي ضدمه هم وا هتا اص وا ٔش ل ومص ا ٔ ة من  ري احلكوم ة و لجهات الفا احلكوم نیة  ة متك ا ٕاىل هتیئة ب سانیة. وقد  وكثريا ما تؤدي رؤی ٔو هوهتم اجل سیة  وهلم اجل ب م س
ار سوى ال  هيم خ س  ٔفراد املعنیني ل ٔن ا ة  ر ضطهاد شدیدا  الل العام املايض، كون هذا  ا  ٔفریق ىل النظر ٕاىل  ا  م ركز اه ب،  ٔخرى. ولهذا الس ن  ٔما ٔمان يف  سعي ٕاىل ا

سانیة. ري الهویة اجل يس ومغا ني املثلیني واملثلیات ومزدو املیل اجل ري من املهاجرن والناز لك ٔسباب احملمت   ونناقش ا

دة العاملي حلقوق ٔمم املت الن ا لن ٕا سان لعام  ٔ سان  1948إال ٔوىل يف التارخي العاملي مت التوصل ٕاىل اتفاق حيدد حقوق إال ٔمم ولمرة ا مكعیار مشرتك ٕالجناز مجیع الشعوب ومجیع ا
لجوء، تنص امالدة  ولیة والتوجهيات املتعلقة  ث املعایري ا محلایة العاملیة. من ح رة  د عتبارها  ٔساسیة  الن  14ا ٔن من إال ىل  سان  س »العاملي حلقوق إال لك فرد احلق يف ال

ٔخرى ان  سمتتاع به يف ب لجوء و ام «. ا ة  ام  1951واتفاق ني وروتوول  ٔطراف حتدد هویة الالجئ  1967املتعلقة بوضع الالج عددة ا ني يه معاهدات م املتعلقني بوضع الالج
لج ن مينحون حق ا ٔفراد ا البیة وحتدد حقوق ا لهيا  ٔهنا صدقت  ىل الرمغ من   ، ست ملزمة قانو لجوء، ولكن هذه املعاهدات ل ول اليت متنح ا ٔهنا حتدد مسؤولیات ا ول وء. كام  ا

سا سیة والهویة اجل ملیول اجل ة تفسري هذه املعایري ف یتعلق  ف ك رد املبادئ التوجهيیة املتعلقة  دة. و ٔمم املت ٔعضاء يف ا لمفوضیة لعايم ا  .2012و  2008نیة يف املبادئ التوجهيیة 

 

ٔن ش ول لواحئها اخلاصة  لجوء، فقد وضعت معظم ا ني وطاليب ا لتعامل مع الالج ادئ توجهيیة  ولیة تضع م ٔن هذه املعاهدات ا ني  ٔصبحت  ويف  ل املثال،  . فعىل س ٔ هذه املس
ستوري يف ا حلق ا ٔول ب یعرتف  ادة القرسیة 1793من دستور  120لجوء مبوجب املادة فرسا  دم إال  ٔ د مه. ٕان م ال عودهتم ٕاىل ب لخطر  اص املعرضني  ٔش ل هولندا ا  -، تق

ضطهاد  اص ٕاىل ماكن تعرضهم خلطر  ٔش ادة ا لجوء، وهو وارد مضنا يف املادة  -دم ٕا اول ا ولیة اليت ت ٔساس املعاهدات ا ٔن]  3شلك  سان: "[ ٔوروبیة حلقوق إال ة ا من االتفاق
ٔو املهینة ". سانیة  ٔو العقوبة الالٕا لمعام  ٔو  لتعذیب   ال یتعرض املرء 

 

ام  ٔنغوال، يف  ة) يف لواندا،  ٔفریق لجنة ا سان والشعوب (ا ة حلقوق إال ٔفریق لجنة ا ورة العادیة اخلامسة وامخلسني  ٔن2014ويف ا ش اكت  ، صدر قرار  هت ريه من ا امحلایة من العنف و
سانیة ٔو الهویة اجل يس   هم اجل ٔساس تو ىل  اص  ٔش سان ضد ا ٔدان القرار 275"(القرار  حقوق إال سان، مبا يف ذ  275). و اكت حقوق إال هت ريها من ا زاید حوادث العنف و "

ٔشاك ري ذ من  عتداء والسجن التعسفي و غتصاب و ل و ٔدان الق سانیة". و ٔو هوهتم اجل ٔو املتصورة  ة  ق سیة احلق وهلم اجل ٔساس م ىل  اص  ٔش ضطهاد اليت یتعرض لها ا ل 
. ودعت مجیع ا ٔساس ذ ىل  اص  ٔش ة ضد ا ري حكوم و و بعة ل ات فا  ا الهجامت املهنجیة اليت تقوم هبا  دید  ه الت ٔطراف ٕاىل ضامن معلىل و املدافعني عن  ول ا

سان، مبا يف شطهتم يف جمال حامیة حقوق إال ٔ ة  ٔو املالحقة اجلنائیة ن نتقام  ٔو  الیة من الومص  ة مواتیة  سان يف ب ٔیضا بقوة  حقوق إال ت  سیة. وح ٔقلیات اجل ذ حقوق ا
ات فا م انب  ت من  ٔعامل العنف وإالیذاء سواء ارك ىل ٕاهناء مجیع  ول  ٔشاكل ا اسبة حتظر مجیع  ول، مبا يف ذ عن طریق سن وتطبیق قوانني م ري ا ٔو من  و  ن ا

سانیة. ت اجل ٔو الهو سیة  وهلم اجل ٔساس م ىل  اص  ٔش سهتدف ا لهيا، مبا يف ذ ت اليت  ة   العنف واملعاق



د القرار  االت العنف والومص وا275وبعد ثالث سنوات من اع زال  ٔحناء ، ال  سانیة قامئة يف مجیع  ٔو هوهتم اجل ٔو املتصورة  ة  ق سیة احلق وهلم اجل ٔساس م ىل  ٔفراد  متیزي ضد ا
ة ٕاىل امليض قدما يف جترمي ٔفریق ول ا ٔساسیة . وذهبت بعض ا ت ا ٔفراد من احلقوق واحلر ول حترم ا زال ا ة. وال  ٔفریق متع املدين، مما السلوك املثيل واحلد من مسا القارة ا ة ا
ٔفراد امل  زال ا سانیة. وال  يس والهویة اجل ه اجل سان يف جمال التو متیزي، ویعوق تطور معل املدافعني عن حقوق إال االت ا رو زید من  يس ومغا ثلیون واملثلیات ومزدوجو املیل اجل

از واملعام ا ح از التعسفي و سانیة یتعرضون لالح درا ما یعاقب الهویة اجل د سواء: ويه جرامئ  ىل  ول  ري ا ول ومن  انب اجلهات الفا من ا سانیة من  لقاسیة والالٕا
لغایة. سیة ضعفاء  ري الهویة اجل يس ومغا  لهيا وجيعل من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل

لبحث عن املثلیات ٔصطیاد مسمترة  ذ متوز / یولیه  ويف تزنانیا، اكنت هناك معلیة  سانیة م ري الهویة اجل يس ومغا رش 2016واملثلیني ومزدو املیل اجل ة ب ر الص ئب وز . وهدد 
ام  ٔوائل  سیة يف الب يف  ري الهویة اجل يس ومغا اص معروفني من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔغسطس  15. ويف 2017ٔش ىل 2016ٓب /  ارة  ىل  ٔرشف  ماكتب ، 

الستجواب ىل ٕابالغ الرشطة  رب بعض املوظفني  ٔ ئق احلساسة، و ددا من الو سا)، وصادر  ش عوة ( متعیة وا ر ایضا ان البالد دمات التوعیة الصحیة ا ئب الوز لن  . وا
اصة امدادا ال املثلیني و سهتدف الر یدز الىت  ة /  ات التوعیة بفريوس نقص املنا الق ستحظر مرشو ىل إال دة  ت املت ربت الربامج الىت متولها الوال ت املزلقات وىه معلیة ا

ٔن حوايل  ال املثلیني. وٕاذ یالحظ  لر ایة الطبیة  ري والر بار وتوزع الوايق ا خ رشیة، فٕان هذه 30والىت تقدم  ة ال ال املثلیني يف تزنانیا مصابون بفريوس نقص املنا ٪ من الر
ٔمعق. اخلطوة ستضع عي ا ج رشیة، والومص  ة ال لك الصحیة املرتبطة بفريوس نقص املنا ٔرواح يف خطر املش  العدید من ا

ام  از 2016يف  نرتنت (مبا يف ذ غریندر) العتقال واح دم تطبیقات التعارف عن طریق  ست ٔن الرشطة يف مرص  ىل نطاق واسع  ٔصبح من املعروف  ني،  ٔن  املثلیني. ويف 
لیني مبوجب قانون "الفجور"، ا ٔفرادًا م ة يف مرص، فقد اعتقلت السلطات  ست ممنو ن اخلاصة ل ٔما لتوافق يف ا س املثيل  ٔحاكمه الغامضة حبدوث هذه ممارسة اجل سمح  ي 

ریل  ٔ سان /  ىل 2016عتقاالت. وكام ورد يف ن لسجن ملدة  11، حمك  مل مبوجب  101خشصا   هذا القانون.سنة 

مجلعیات واملؤسسات اخلاصة لعام  ة، وهو قانون "خمطط" اعمتدته دول شامل  1964والقانون املرصي اخلاص  ري احلكوم ید معل املنظامت  دمه الرشطة لتق ست ٓخر  قانون رجعي 
دة  ة استقرار الو شطة اليت تؤدي ٕاىل زعز ٔ ٔن ممارسة ا ىل  ٔخرى. وینص القانون  ا ا ٔضاف ٔفریق ة. و ٔعامل ٕاجرام ٓداب العامة يه  ٔمن القويم والقانون والنظام العام وا الوطنیة وا

ام  ستقصائیة 2016تعدیل  راسات  بیة، ٕالجراء ا ٔج ظمة  شاور مع م ٔو ال ٔو اخلربة  يب  ٔج متویل ا ول ا ىل ق رش التقارر، ويف الوقت  ٔحاكما تتضمن اشرتاط موافقة احلكومة  ٔو 
ان.نفسه سان يف هذه الب ٔحاكم من صعوبة معل املدافعني عن حقوق إال زید هذه ا هتاك. و ىل  ت  دة العقو  ، وز

ٔغسطس  ٓب /  ٔوغندا يف  س يف مكباال ب يل اجل دث خفر م ىل  ٔعتقاالت  ت الرشطة مح  ا، ش ٔفریق ٔدت هذه امحل ٕاىل اعتقال حوايل 2016ويف رشق  ن  20. و اص ا ٔش من ا
ٔهنم تعرضوا لسو  ٔن بعض احملتجزن زمع  ىل الرمغ من  هيم  ه هتم ٕا ٔكرث من ساعتني دون توج ة بعد  مو ٔطلق رساح ا لهيم. و ٔثناء مت التعرف  انب ضباط الرشطة  ء املعام من 

ضطهاد ضد ٔشاكل خمتلفة من التخویف و حت هذه امحل  ملامرسة  ٔ از. وقد  الل سن قانون  ح سیة يف الب من  ري الهویة اجل يس ومغا املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل
سیة لعام  ىل ٔ 2014ماكحفة املثلیة اجل ٔلغي هذا القانون يف وقت الحق  ني  اص املدانني. ويف  ٔش ىل ا لسجن املؤبد  ي یقيض  س املثيل ا ي جيرم كذ ممارسة اجل ساس ، ا

اكت  145فٕان املادة  تقين، هت ىل سلوك املثلیني، وهناك العدید من احلاالت املس ال ت صارمة (حىت السجن املؤبد)  ت احلالیة تتضمن عقو ىل من قانون العقو سان  حقوق إال
اكت مما دفع ال هت دة يف هذه  ٔوغندا. وشهد سن القانون ز سانیة يف  يس، والهویة اجل ري ٔساس املیل اجل يس ومغا ٔوغندیني من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل عدید من ا

ضطهاد. ارج الب خوفا من  سانیة ٕاىل الهرب   الهویة اجل

سمرب  ٔول / د ني2015ويف اكنون ا يس املثيل. ويف  لسلوك اجل هتم  دمت نتاجئها ٕالدا ة است ىل ٕاجراء حفوص رشج ال يف توس  ٔربعة ر رب  ٔ ٔبطلوا هذه ،  رباء هذه املهنة قد  ٔن   
االت السلوك  ٔد يف  دم مكصدر ل ست زال  سانیة واملهینة، ال  ٔشاكل التعذیب واملعام القاسیة والالٕا ارب واعتربوها ش من  اكمريون الت ان مبا يف ذ ا يس املثيل يف الب اجل

ا. ولسوء احلظ، رفضت احمل یا وی ٔوغندا وزام ام ومرص و ا يف  ی ، قضت  2016مكة العلیا يف  هتاك حلقوق اخلصوصیة والكرامة. وبدال من ذ بارات ا خ سعى العتبار هذه  سا  ال
ت سلوك املثلیني. ٔد تث ىل  لحصول  بارات يه وسی قانونیة  خ ٔن   احملمكة ب

ان ىل الب كون امجلعیات والتعبري  رص احلرمان من حریة  ام  وال یق یق جترمي املثلیة يف  ٔلغت موزام س. وقد  ىل 2015اليت جترم السلوك من نفس اجل زال من الصعب  ٔنه ال  ، ٕاال 
ري حكوم رتاف القانوين مكنظمة  ىل  دا) احلصول  سانیة (الم ري الهویة اجل يس ومغا ظمة املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔكرثم ذ  من مثاين سنوات ٕاىل  ة. وسعى املنظمة م

ث جيري النظر يف ا، ح ٔفریق لعدید من املنظامت يف  سبة  ل ا  ٔكرث شیو ست  ٔن هذه احلا ل دوى. ومما یؤسف   دیدة  رتاف الرمسي دون  لیات قانونیة  ال  ٔو ٕاد ال  ٕاد
ىل القوانني القامئة) يف ال تعدیالت  ىل تضییق احلزي املدين (عن طریق ٕاد رشیع لهذه  تعمل  ىل ال امة  ة يف نظرة  ري احلكوم ا (انظر قسم املنظامت  ٔوغندا وی ري و هنا نی دول من ب

 الطبعة).

ام  اف يف بوسوا يف  ست ٔصدرت حممكة  ٔمرت حكومة بوسوا ب  2016ويف خضم لك هذه املصاعب،  ٓخرون، و رخيیا يف قضیة النائب العام ضد ثوتو راموج و سجیل حكام 
سجیل املنظم ٔن رفض  بتدائیة ب دید حمك احملمكة  ٔكدت احملمكة من  ). و ٔوف بوسوا سكسوالس  ٔند ب س  ا ز،  ا س و (ل ظمة لیغاب هتك احلق يف حریة م طقي وی ري م ٔمر  ة 

 كون امجلعیات.

ري الرمسي ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل  ضطهاد الرمسي و زال  كون تنظمي وال  ول  ة، ويف هذه ا ٔفریق ان ا ازع يف معظم الب سانیة بال م ري الهویة اجل يس ومغا اجل
لرتايض، و يس املثيل  شاط اجل ىل ال دام  ل املثال، یطبق السودان عقوبة إال ق. فعىل س لتحق ري قابل  متعات احمللیة حمدودا و ٔيا ىل  ظمة تعمل  لتايل فٕانه من املستحیل معلیا  م



سجیل الصارمة ث التنظمي، فٕان معلیة ال شاط. ومن ح ٔن هناك بعض ال ىل الرمغ من  ٔن تتطور،  سیة  ٔو الهویة اجل يس  ه اجل ) من قانون العمل 1( 8ملكفة يف القسم  يف جمال التو
ساين (املنظمة)،  ري احل2006التطوعي وإال ىل معل املنظامت  ودا  ٔخرى تفرض ق ٔقسام  ٔن ، و ش لحكومة  ریة  ة العام يف السودان. ومتنح القوانني يف الب سلطات تنظميیة تقد كوم

سیة و  ة حنو املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل ن حياولون تقدمي اخلدمات املو ٔفراد ا دد قلیل من ا ، رمغ القوانني املعمولمعلیات هذه املنظامت. و سیا يف الب  املتحولني 
ٔیضا  دام  لمؤلفني). وتطبق عقوبة إال هيم (املصدر: املقابالت الشخصیة  ة ٕا هتدیدات املو ب ا س ارج الب  ٔجزاء من الصومال و هبا،یضطروا ٕاىل الفرار   12ىل سلوك املثلیني يف 

عث ٔنه ی دام يف موریتانیا، ٕاال  دم تطبیق عقوبة إال ىل الرمغ من  . و ري سانیة يف  دو يف شامل نی ري الهویة اجل يس ومغا لمثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل سبة  ل امل قوي 
.  ذ الب

ٔغسطس  ٓب /  و اجلرامئ م2016ويف  رك فهيام مرك وندي، حضیة لعملیيت سطو مسلح  عوة مقرها  ة ل اكمريون ويه جام ٔوًال يف ا سانیة  ظمة إال س م ره ضد ، اكن رئ الحظات 
د فقط من العدید من ا لضحیة. هذا هو وا ٔن الهجامت اكنت مركزة وهتدف ٕاىل إالرضار  ه  اء ف ٔوًال  بیا  سانیة  ٔصدرت إال االت الهجوم اليت یتعرض لها املثلیات واملثلیني ملثلیني. 

مي  ازهلم، كام هو احلال مع اریك  سانیة يف م روا الهویة اجل سیة ومغا ام ومزدو املیول اجل لهم 2012بمييب يف  ب م س ن سكهنم  ٔما ن طردوا من  ٔفراد ا االت ا د عن  ٔف . وقد 
ة. ٔفریق ان ا سانیة يف العدید من الب ت اجل ٔو الهو ٔو املفرتض  يس الفعيل   اجل

ىل الفرار من  ني  ٔفریق ٔفراد ا بري من ا دد  رب  ٔ ٔخرى،  ٔسباب ا ريها من ا ٔسباب و ب هذه ا ٔخرى. وختتلف معلیات وس ن  ٔما لجوء يف  س ا ٔصلیة وال اهنم ا ضطهاد يف ب
یف لعام  ة ج تفاق ٔهنا مجیعا ملزمة  ان، ٕاال  الف الب خ لجوء  ب  1951طلب ا س ضطهاد  هيم خوفا  ما یربره من  ٔن  لجوء  ٔن یظهر ملمتسو ا ني. وجيب  املتعلقة بوضع الالج

ٔو  هنم  ٔو د مه. ومن املمعرقهم  ري راغبني يف طلب امحلایة من السلطات يف ب ٔو  ري قادرن  ٔهنم  عیة معینة، و ة اج هئم ٕاىل ف ٔو ان لبقاء يف رٔهيم السیايس  ٔن یقدم الشخص طلبا  كن 
ٔوروبیة. ان ا  بعض الب

ام  اص املث  2014وعقب سن قانون  ٔش اله، فر العدید من ا ٔ ي نوقش  ٔوغندا، ا ا. ومع يف  س يس، ولكهنا تعترب ودیة  ٔیضا السلوك املثيل اجل ا، ويه دو جترم  ی سیا ٕاىل  لیني 
راس ٓخرن. ووفقا  ٔهنم املثلیني، من بني  لجوء  ل زمالهئم طاليب ا ٔفراد لالضطهاد وسوء املعام من ق ا تعرض ا ی ، ب يف  ة ل ذ دة السام ٔمم املت ٔجرهتا مفوضیة ا شؤون ة 
متیزي ٕالضافة ٕاىل ا ه ضعف ممتزية. و ٔو سانیة  ٔو الهویة اجل ة  سیة املتنو ون ذوو املیول اجل لجوء والالج ه ملمتسو ا ني، یوا ٔصلیة الالج اهنم ا ن يف ب مبا يف ذ  - والعنف الشدید

ىل اخلدما عاد من احلصول  س قار ٕاىل حامیة الرشطة، و ف يس، و دام عتداء اجل عي والعائيل وإال ج از التعسفي، والنبذ  ح ٔساسیة، و لجوء من  -ت ا یتعرض ملمتسو ا
سیا يف الزنوح القرسي. سیة واملتحولني   املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل

ٔن لجوء  ىل طالب ا ث یتعني  دة ح ل اململكة املت ان م بريا يف ب الفا  از  وال ختتلف احلا اخ ح ٔفراد يف مراكز  ساين. وكثريا ما حيتجز ا ٔو اجل يس  لتنوع اجل اءه  ت اد یث
ه ا بار املطالبة حول التو سیةلفرتات طوی من الزمن. الخ ٓخرن یعانون من رهاب املثلیة اجل ني  انب الج ش ٕاىل  ىل الع ث جيربون  ٔن ح لجوء، من املعروف  يس لطاليب ا جل

ٔن السلطات، عند ااملسؤولني یطر  ٔورويب حمكت ب حتاد ا ٔن حممكة العدل يف  ىل الرمغ من  رامة الفرد.  ة اليت حتط من  ٔسئ احملر يس حون سلس من ا ه اجل لتحقق من التو
ىل  زال السلویات الصادمة متارس  ٔورويب، ال  ٔساسیة لالحتاد ا ٔن متتثل دامئا ملیثاق احلقوق ا ٔن لطالب جلوء، جيب  ني  ٔنه يف  ٔوروبیة  لجوء. وقررت حممكة العدل ا طاليب ا

يس ملقدم الطلب، ا ه اجل ى التحقق من التو غي،  ٔنه ی یدا. بید  ٔ مي، فٕاهنا قد تتطلب ت لتق ت مقدم الطلب يه نقطة البدایة  ال سان واحلق يف احلیاة اخلاصة ٕا رامة إال رتام 
ٔرسیة.  وا

ىل الرمغ من الظروف ال ة املوصوفة هنا، فٕان البو ٔفریق ول ا سانیة يف ا ري الهویة اجل يس ومغا ها املثلیون واملثلیات ومزدوجو املیل اجل ان اليت یلمتس فهيا هؤالء قاسیة اليت یوا
ايك لعنف والومص كام حصل مع  ون هتدیدات  ث یوا ٔصلیة ح اهنم ا رسلهم ٕاىل ب لهم و ر زال  اص مالذا ال  ٔش دوث بعض التطورات إالجيابیة يف ا ىل الرمغ من  نیوجنو ،. و  

ٔما ىل الهرب والبحث عن  ٔفراد  ٔولئك ا االت جترب  زال هناك  سانیة، ال  سیة واجل ٔقلیات اجل ة ف یتعلق حبقوق ا ٔفریق ان ا لجوء املالذ الب كون طلب ا ادة ما  . و ٔما ٔكرث  ن 
رين. لك ري  ٔ  ا

ري ظامت املثلیني واملث ٕان الك دة رؤیة قضا وم جت عن ز ٔرتداد  ٔو  ة رد فعل عنیف  هيا هذا املقال القصري يه ن شري ٕا لك اليت  ري  من املش يس ومغا ه اجل لیات ومزدو التو
ون شلك فعال يف ٔفریق شط الناشطون ا ىل حنو مزتاید، ی ا والعامل. و ٔفریق سانیة يف لك من  كون الهویة اجل البا ما  ة. و ٔفریق لجنة ا دة وا ٔمم املت سان القامئة يف ا لیات حقوق إال  

وري الشامل ومن هیئات املعاهدا ة يف إالستعراض ا ٔفریق ول ا سانیة اليت تتلقاها ا يس والهویة اجل ه اجل لتو متع التوصیات املتعلقة  ل هیئات ا ة العمل والضغط من ق ت ن
ٔقلیات املدين. و  ت ا اكت حقوق وحر هت ان املسؤولیة عن ا ٔدوات قمية لتحمیل الب سان هذه  لكامت الصادرة عن هیئات حقوق إال كون ا ٔن البا ما  سانیة. وجيب  يس واجل اجل

ارات و  دة تعزز  ىل ز سري هذه املشاركة، وال س العمل  ة ت ٔفریق سان ا فاع عن حقوق إال سیا تواصل شباكت ا سیة واملتحولني  قدرات املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل
سان یلهم املز  ولیة وإالقلميیة حلقوق إال مع من الهیئات ا ٔن ا ٔن املعرفة ب منو بقوة وجرءة، ٕاال  ٔن املعارضة  س. مع  سرتاتیجي واملشاركة.وثنائيي اجل  ید من التخطیط 

  



ام  ة يف  ٔمرك لحقوق2016القارة ا اهضة  ات م مة وعنف و  : سنة متزيت بتطورات 
ور مادریغال-فاين غومزي ك  بورلوز-لیغو و ف

ور مادریغال-فاين غومزي ك س وف ٔالی سان، هارتالند  شاط العاملي، املبادرة العاملیة حلقوق إال ٔول لقسم السیاسات وال ر  ٔمني العام -لیغو مد لسبورلوز ا ادة العاملي لم ٔهیل ٕال  حضا ت
 التعذیب

شاور معهم املؤلفان ل  ن  سان يف املنطقة ا ٔورتیغا دي لوس سانتوس ملسامهته يف هذا املقال ولمدافعني مع حقوق إال اص ملاریل  ابة هذا املقال.شكر   ك

ري سیة ومغا لمثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل سان  ني ف یتعلق حبقوق إال ٔمرك ان يف ا دد من التطورات يف خمتلف الب ام  دث  س يف  سانیة وثنائيي اجل . 2016الهویة اجل
يس. ويف الواقع، تعزز اول هذه املادة فقط حقوق املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل رتاف وامحلایة من وست ىل تدابري  لهيا هذه املادة  ركز  ه التقدم الهامة يف القارة اليت  ٔو ت 

ل  لجوء والعام م ة وا ل الص ٔخرى م كشف عن التقدم احملرز يف جماالت  ٔن  ٔكرث مشوال  ٔن حتلیل  متیزي. ومن ش ها لجوء يف  الصحیني املهنیني التوج ح ا ٔوروغواي، وسیاسات م يف 
ٔوروغواي، وٕاجراءات  ٔفراد  لعمل املتعلقة العامة السیاسةكندا و ول حبقوق ا رتاف ا دة يف الفجوة القامئة بني مستوى ا ىل الرمغ من هذه املاكسب، اكنت هناك ز يف السلفادور. و

لحقوق یو ٔو القادة املناهضني  ات  بريا، فٕان القطا ول اليت شهدت تقدما  يس. وحىت يف ا حندار.املثلیني واملثلیات ومزدو املیل اجل  ون خماطر 

ىل املستوى إالقلميي  تطورات: 

ٔخرى ٔطراف  عددة ا ادرات م ة وم ٔمرك ول ا ظمة ا  م

ساين يف  سانیة والتعبري اجل سیة والهویة اجل ملیول اجل لزتامات املتعلقة  ٔدرجت  ة،  ٔمرك ول ا ظمة ا ه  اجلامع القراريف م ىل و ي اعمتدته امجلعیة العامة السادسة والستون . و ا
سانیة يف الق  يس والهویة اجل ه اجل ٔضیفت مفاهمي التو لس اخلصوص،  فل ا ٔو املهینة . ويف املقابل، اح سانیة  ٔو الالٕا ٔو العقوبة القاسیة  ريه من رضوب املعام  لتعذیب و سم املتعلق 

يس يف  سانیة ورهاب مزدو املیل اجل ري الهویة اجل سیة ورهاب مغا ويل ملناهضة رهاب املثلیة اجل لیوم ا لمنظمة  امئ  ر يف ٔعام دولا تني والربازیل مایو  /ٔ ٔرج ٔت ا ش ٔ . و
ٔوروغواي  ة واملكسیك و ٔمرك دة ا ت املت یا والوال موكندا وشیيل وولوم ةا ٔساسیة و ول ملنظمة ا ة ا ٔمرك يس املیل ومزدو لمثلیني ا ري اجل سانیة الهویة ومغا ، اليت اجل

ام  شطة يف  ٔ دة  دث 2016عقدت  ٔن، مبا يف ذ  ٔجتار ش اص ا ري املثلیني ٔش سانیة الهویة مغا س وثنائيي اجل  .اجل

شاء  متع املدين والقطاع اخلاص يف ٕا ظامت ا ٔطراف وم عددة ا ظامت ٕاقلميیة وم ني، وكذ م ٔمرك ول يف ا بري من ا دد  ساویة احلقوق حتالفوقد شارك  ل تعزز حقوق  امل ٔ من 
ادة و  ٔن ق ويل. كام  ىل الصعید ا س  سیة ثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا فراد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔ سان ل ول إال ظمة ا ٔعضاء يف م ول ا رة العدید من ا ا م

ة اك ٔمرك شاء ا ٔسايس يف ٕا فاع عن املبادرة  املستقل اخلبري تفویضن هلام دور  دة وا ٔمم املت سانیة يف ا ٔو قضا الهویة اجل سیة  ٔساس املیول اجل ىل  متیزي  ٔن امحلایة من العنف وا ش
ول هبدف من حما ٔخرى من ا ات  ام التفویض ٕاضعافوالت مجمو الل  ويل،  ي قا2016. ويف املقابل، اعمتد البنك ا اص املثلیون واملثلیات ، تدابري لتعزز العمل ا ٔش م به ا

س. سیة وثنائیو اجل ري الهویة اجل يس ومغا  ومزدوجو املیل اجل

سان  ة حلقوق إال ٔمرك ولیة ا لجنة ا  ا

سویة ودیة يف 2016حزران / یونیه  11ويف  ىل اتفاق  ع  ي مت  ویزتل بريالتا قضیة، مت التوق لزواج ا رتاف قانو  لیني و ٔزواج م ع زواج ثالثة  ملسؤولیة عن م ٔقرت شیيل 
ل ٔخرى. ويف هذا االتفاق، تولت شیيل مسؤولیات هامة، م ان  ه يف ب خول ف دة  ا ح  ة يف جممتع دميقراطي وشامل، وتنق ة املرشو ل املصل ىل س ساویة  ادرة الزواج امل شجیع م

 مواد من القانون اجلنايئ.

لك من 2016متوز / یولیه  3ويف  رتازیة  لجنة اختاذ تدابري ا و مورا خوا، طلبت ا س دیلغادو خوسیه وماریو سیدی ٔبلغت عن املضایقة اليت غوزال ادا ٕاىل شاكوامه اليت  ، اس
. و سانیة يف  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل سان املثلیني واملثلیات ومزدو التو فاع عن حقوق ٕا ة ل  تعرضوا لها ن

سمرب  ٔول / د لجنة  ، عقدت2016ويف اكنون ا ع لسةا ٔن القضیة رمق  لنیة اس اس  12982ش يس املزعوم وتعذیب رو ٔن العنف اجل ش اس مارن ضد بريو)  ٔلربتو رو (لوس 
ول اقشة اللزتامات ا ، جتري م متیزي وإالفالت من العقاب. ويف هذه احلا ىل ا االت تنطوي  يس وما یتصل به من  ب م اجل رب  مارن س ه و ق ف ف یتعلق مبنع التعذیب والتحق

يس.الرضر الناشئ ع  ن تصورات املیل اجل

س ل سانیة ووثنائيي اجل ري الهویة اجل سیة وومغا ملثلیني واملثلیات ومزدو املیول اجل الل معل مقررها اخلاص  لجنة، من  اص وواصلت ا ٔش لعنف ضد ا رتوجي التقرر املتعلق 
ٔصدرت  سیا يف املنطقة، و ٔربعة ( 23املثلیني  ٔرسلت  ًا، و ان املنطقة، و ) 4بیا حصف ع لسات مخسة عقدترسائل تطلب فهيا معلومات رسیة ٕاىل ب ة  ٔس لسات تدری وعقدت 

ة ومعایري امحلایة املتعلقة حبقوق املثلیات واملثل  ٔمرك ان ا ٔن نظام الب ظور ش ، فقد تضمن م ٕالضافة ٕاىل ذ س. و سیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا یني ومزدو املیل اجل
سانیة يف العدید من التقارر  ري الهویة اجل يس ومغا لمثلیني ومزدو املیل اجل سان  ام  والقطریة املواضیعیةحقوق إال ٔو رشها يف  لهيا   .2016اليت متت املوافقة 

http://www.irct.org/
http://www.irct.org/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/Guia_profesionales_salud.pdf
http://elmundo.sv/el-salvador-firma-un-acuerdo-para-apoyar-emprendimientos-de-lgbti/
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/docs/AG-RES-2887-HumanRights-SexualOrientation-GenderIdentity-Expression.pdf
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCieiV9v_SAhUKGpAKHUuWB-gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fscm.oas.org%2Fdoc_public%2FSPANISH%2FHIST_16%2FCP36580S02.doc&usg=AFQjCNFZxiHqaA8RvO_u_emNn0o2tkn7LA&sig2=2BHZfc35cqIjoPpuvccWUA
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/JointDeclaration-FoundingMembers-OAS-LGBTI-CoreGroup.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/184.asp
https://www.government.nl/latest/news/2016/07/14/international-coalition-launched-for-lgbti-equal-rights
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/2
http://www.bankinformationcenter.org/lgbtq-activists-meet-with-world-bank-president-dr-jim-kim-at-spring-meetings/
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/085.asp
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/protection/precautionary.asp
https://www.youtube.com/watch?v=I_cfx0tE0ZI
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/topicslist.aspx?lang=en&topic=32
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/reports/thematic.asp
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/reports/thematic.asp
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/reports/country.asp
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/reports/country.asp


سان  ة حلقوق إال ٔمرك ة ا ٔمرك  احملمكة ا

ام  سیة. ويف 2016ويف  ملیول اجل ٔصدرت احملمكة حمكني یتعلقان  متیزي  دويك قضیة،  دم ا هتاك احلق يف املساواة و یا مسؤو عن ا ولوم ٔن  دت احملمكة  لغة إالسبانیة فقط) و )
دي بعد وفاته. ويف  ىل قدم املساواة من معاش رشكه التقا الستفادة  لسید دويك  ب املیل  فرر فلور قضیةبعدم السامح  س متیزي  ٔول قضیة تتعلق  لغة إالسبانیة فقط)، ويه  )

ٔفعال املثلیة" ٔ  ىل "ا ة عسكریة تفرض  ٔدی د ٕاىل لواحئ ت س وادور مسؤو عن تطبیق عقوبة ٕاداریة  دت احملمكة ٕا يس املتصور، و ٔاجل سیة الغريیة. و ٔفعال اجل ريا، كرث شدة من ا
وستاراك من احملمكة ٕاصدار  شاري رٔيطلبت  ز  ٔس ٔ ىل استحقاقات إالنصاف ل سانیة مبا يف ذ  يس والهویة اجل ه اجل لتو حلقوق املتص  ة ف یتعلق  ٔن تفسري االتفاق واج ش

 املثلیني.

ىل املستوى الوطين  تطورات: 

ٔرسیة والشخصیة  العالقات ا

اكریيب، فٕان حممكة العدل العلیا يف بلزي  طقة البحر ا زال موجودا يف م ٔن خطر التجرمي ال  ىل الرمغ من  لنتو ٔغسطس  ٔ ٓب /  ري  53ٔن املادة  2016يف  من القانون اجلنايئ 
هتك احلق يف الكرامة ادستوریة. وجترم هذه املاد ٔن احلمك ی ٔمر الطبیعة" وتفرض عقوبة تصل ٕاىل عرش سنوات يف السجن. وقررت احملمكة العلیا  س الرش ضد  سانیة ة "اجل ٕال

اص من نطا لرتايض بني البالغني اليت جتري يف ٕاطار  سیة  ٔعامل اجل عد ا متیزي واملساواة، وس دم ا ٔن تعریف وامحلميیة وحریة التعبري و رت احملمكة العلیا  ، ذ ٕالضافة ٕاىل ذ قه. و
ور يف املادة  س" املذ ذها البالد. 3-16"اجل ولیة اليت تت لزتامات ا التفاق مع  يس"،  شمل "املیل اجل  من دستور بلزي 

ٔشا دیث مع املؤلفني،  عي . ويف  ج ة اليت حتفز هبا إالجراءات القضائیة معلیات التغیري  ف ىل الك دا  اال ج ا بلزي م ٔن وتعترب  و، الناشط وراء هذه القضیة، ٕاىل  ٔوروز ر اكلب 
الٕ  لجنة الوطنیة املعنیة  س الوزراء ورئاسة ا ة رئ ل زو ٔن اخلطاب املؤذد لهذا القرار من ق ش ت يف "تغیريات حمیطیة" يف الفكر السیايس. وميكن ٕابداء مالحظات مماث  سب یدز 

ٔخرى يف القارة: ففي  ان  غواب عي لصاحل إ وربودا ٔن ج ر التحول  لواط. ويف ، حتدث وز تو  كندالغاء جترمي ا دة الوال ٔمرك املت اكت التارخيیة ةا هت رى إال اء ذ ، نفذت تدابري ٕالح
عتذار عهنا، ويف  سیة املكسیك،و ويل ملناهضة رهاب املثلیة اجل لیوم ا فال  ح س يف  دیث مع املؤلفني  تعترب مشاركة الرئ متع املدين. ويف  ات ا انب قطا رخيیا من  د 

ىل السیاسة العامة يف ا رة وحتفزي العمل  ت خمتلفة يف ٕا ىل مستو ٔن هذا الفعل سامه  سیا ٕاىل  ا فال ة جوسیف ة لضامن حقوق الساكن املثلیني.شري الناشطة املكسیك  لواكالت احلكوم

رملان دث تقدم يف القارة ب ٔزواج املثلیني: ففي  رتاف حبقوق ا ال ،ٔرسها ف یتعلق  یا،ٔقر الربملان قانو ميدد الرشاكة املدنیة؛ ويف  ٔرو ستوریة الزواج املثيل،  ولوم ٔقرت احملمكة ا
ٔذن لیني. و ني م ت قارص لزو سجیل ب ل يف بوغو ب ب املس س دیل سیغورو سوسیال) 2016يف حزران / یونیه  مك وستارس ا  عي (اك ج لضامن  ة  ، وافقت الواك احلكوم

ان املثلیی ٔدرج الزو ٔن الرشاكت الفعلیة يه "احلا املدنیة" و رتفت ب وادور، ا ٔزواج املثلیني. يف إال دي ل ح املعاش التقا ٔسايس ٕالدارة اىل م ت املدنیة؛ ان يف القانون ا لهویة والبیا
دة،  ت املت رتفيف الوال سجیل  ا ساء املثلیات يف  ني من ال ، قاض يف والیة وسكوسن حبق اثن ٔرزو هنام، ويف والیة  الد ا ات يف شهادة م ٔ رتفهن  ات؛  ا ٔ لك من ا لوالدة 

ت  ىل الزواج املثيل يف وال شواكن،يف املكسیك، متت املوافقة  يش م ی سكو؛ اكم ال ٔحوال املدنیة  ٔمرتويف بريو،  و دید الهویة وا ل الوطين لت ستوریة السابعة الس احملمكة ا
ا  زو ن  ني املثلیني ا سجیل زواج الزو لمخترص إالسباين) ل ك، وفقا   يف اخلارج.(رین

 التعلمي

ٔول  ٔقرت اكلیفورنیا  دة،  ت املت ٔفراد من  تنظميي ٕاطاريف الوال سانیة و ا ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش لمدارس العامة ٕالدراج مساھامت ا
ات اخلاصة يف دروس ذ یا ح عیة والعلوم التارخيوي  ا؛ ويف بريو، اعمتدت وزارة التعلمي ج ٔدىن هيدف ٕاىل تعزز  وطنیا مهن لتعلمي ا سني بني املساواةدیدا  رتام الناس  اجل وا

ات واحلقوق والفرص مجلیع الناس. سانیة، وضامن نفس الواج ٔو هوهتم اجل سیة و /  وهلم اجل  بغض النظر عن م

ٔخرى متیزي والعوامل السلبیة ا ٔخرى ملنع ا  تدابري 

ة  دة دول يف القارة  تدابري هامة يف هذا الصدد: ففي شیيل، اختذت وزارة الص ٔصدر  رمسیا موقفااختذت  وستاراك،  لعالج التعویيض؛ ويف  سمى    003-2016رمق التعمميضد ما 
ني   اص املتنو ٔش دة ا روتوول ملسا متیزي، فضال عن وضع  ب يف ا س ٔمرا بتعدیل الصكوك التنظميیة اليت قد ت سیا احملرومني من احلریة؛ اعمتد املعهد الصادر عن وزارة العدل 

یا نظاما رائدا يف املنطقة  ولوم لسجون يف  سانیة  احملرومني من احلریة؛ ويف تدابريیتو اختاذ الوطين  ري الهویة اجل يس ومغا لمثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ارشة   حامیة م
دة،  ت املت عالوال ة، ويف  م ی ٔو ا ة  الق ٔ ٔساس املعتقدات ا ىل  متیزي  سمح  ذ قانون  يب تنف س س ايمقاض احتادي يف م ات  وسیاتل م سمى ب "العال اختذت تدابري ضد ما 

 التحویلیة".

ت  حتد

 العنف
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ام  ٔقل يف  ىل ا دة، سقط  2016جسلت مذاحبان  ت املت ٔورالندو، يف الوال س: ففي مدینة  ليي اجل ت م ا يس.  49يف  ه اجل خشصًا حضیة من املثلیني واملثلیات ومزدو التو
. انة يف مدینة ز اص يف  ٔش ل مخسة   ويف املكسیك، ق

دم وجود معلومات ٕاحصا قة  ٔرقام املس وما زالت حق ت. وحىت يف ظل غیاب هذا السیاق، فٕان ا د ٔمه الت د  ٔ شلك  ال س من  -ئیة شام عن مؤرشات العنف يف املنطقة 
متع املدين  ظامت ا ل م ل التالیة:  -ق االت الق ل املثال، جسلت  سانیة يف من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل  340تدعو ٕاىل القلق الشدید. فعىل س ري الهویة اجل يس ومغا اجل

املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل  11و  الربازیل، سانیة يف السلفادور، وسبعة م ري الهویة اجل يس ومغا سانیة يف من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ري الهویة اجل يس ومغا
سان  هندوراس ويل حلقوق إال ني الصادرن عن املركز ا ان78/16و  27/16(انظر البیانني الصحف ه من املثلیني واملثلیات  ). ويف ب ل التالیة: اثنان من حضا ٔخرى، جسلت جرامئ الق

اص من املثلیات واملثلیني 2و  1يف شیيل (انظر تقرري موف  ٔش ٔفرماتیفو  -)، وثالثة  یا (انظر تقارر اكریب  ولوم سان يف  دمه مدافع عن حقوق إال لیني يف 2، 1ٔ اك)، و م  .اما

لعنف املهنجي ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل ا منوذ ف یتعلق  ه التقدم ا ٔو د  ٔ دث  ٔخرى،  ة  ح رشاك حضا املثلیات ومن  ٕ یا  ولوم سانیة يف  ري الهویة اجل يس ومغا جل
و وا ت التابعة ل ات حرب العصا سانیة يف اتفاقات السالم اليت وقعهتا جام ري الهویة اجل سیة ومغا یا واملثلیني ومزدو املیول اجل ة الثوریة لكولوم ة املسل ش الشعيب.  -مجلا اجل

شزي، املدافع الكولوميب:ويف اتصال مع املؤ   لفني، رشح مارسیال سا

ىل  هنج تفاضيل يف نصوصها. و ا يف مصمي النقاش، وتعرتف  سانیا، وتضع الض ظورا  شمل بعض اتفاقات السالم م ٔول مرة يف العامل،  ه اخلصوص، تتضمن االتفاقات رشطا و و
و ىل م ٔي خشص بناء  متیزي ضد  ٔنه ال ميكن ا سیة يف جمال اتفاقات السالم. شري ٕاىل   اجل

يس  لمثلیني واملثلیني ومزدو املیل اجل سان  اص ضد حقوق إال ٔش ات وا ل امجلا ٔبواب املغلقة والهجوم من ق  ا

رتاف حبقوق املثلیني يف ال ٔو حماوالت لعرق  بريا، اكنت هناك اجتاهات لالحندار و /  ان اليت شهدت تقدما  ا.وحىت يف الب ال وبريو وبلزي وبولیف یا واملكسیك وغوات  ربازیل وولوم

ر / مایو  ٔ شطاء املثلیني يف  س املكسیك وال ي عقد بني رئ ع ا الج ل املثال، ف یتعلق  ات احملافظة نظمت 2016فعىل س ٔن "امجلا سیا ٕاىل املؤلفان ب نا فالی ٔشارت جوزف  ،
ددا   دمت  برية واست سانیة وبح حقوق املرٔ مظاهرات  ري الهویة اجل يس ومغا ٔحرزه الناس املثلیون واملثلیات ومزدوجو املیل اجل ي  ة". ويف اتصال مع بريا من املوارد ملنع التقدم ا

ات ا ٔختذت مجمو دا. و ولیة اكن قو  ٔن "الربط بني القوى احملافظة احمللیة والشباكت ا لور اكرجيا  ٔضافت  ٔي تقدم ". املؤلفني،  ال وقف  ٔیضا موقفا قو ميكن من  ٔعامل احمللیة 
ا لمعارضة من  ة  ٔرسه ن ساوي يف الب ب لزواج امل رتاف رمسیا  ال كون قرار الكونغرس الوطين بعدم دمع املبادرة الرئاسیة  ىل نطاق وقد  لنا و ارضت  ات احملافظة اليت  نب امجلا

 واسع.

ش ام ویضیف مارسیال سا ٔن  ب التقدم ا 2016زي  س ه يف اتفاقات السالم ورمبا  ساوي وٕادرا لزواج امل ىل الرمغ من التقدم احملرز ف یتعلق  ناقضا،  یا اكن م ولوم ي حتقق يف يف 
ات االٕ  ادة جام یل ملناهضة احلقوق بق سبق لها م ري ، من الواحض وجود حركة مل  ٔ ٔحناء الب يف العقد ا جنیلیة الراغبة يف تولید رد فعل يف جمال التعلميوحقوق الطفل وبناء السالم مجیع 

یا . ولوم  يف 

ه  سانیة، ولكن و ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل لنا حقوق املثلیني واملثلیات ومزدو التو تني، مل تعارض إالدارة اجلدیدة  ٔرج اه املؤلفنييف ا تني مارسیلو فريرا ان ٔرج  ٕاىل الناشط ا
سامح مع سیاسة  ل ٔهنا مستعد " رات الالزمة اليت تتطلهبا السیاسات العامة". بل یبدو  الس ام  لق ىل استعداد  ست  ود  ٔن احلكومة "ل ٔدى ٕاىل تفامق مقع الرشطة، والق خمتلفة ما 

متیزيیة". ٔو املالحقات ا ىل الوصول ٕاىل العدا   املفروضة 

ٔمهیة اال ىل  ٔنيف انعاكس  و من بلزي  ٔوروز  ئتالفات والقواى املشرتكة یقول اكلب 

ا ٔرسمه ... ٕان الت ٔفراد  ل من دمع وحب  ٔرس اليت ال خت عي مسمترة يف ا ج ة يف لك ماكن، ومعلیة التحول  ميی ٔن القوى ا ني  ة يف  ٔمراك الالتی ان  لفات بني املثلیني يف ب
اكریيب يف لك ماكن  طقة البحر ا لوننا، لكوم ٔفاكر ... قد یق ا عن النظر يف  ات مقعیة، والعنف واخلوف مل تعد توقف د... املظاهرات جتري و وب سا !واملنصة املوضوعیة   هنا لن یوقفو

رية ٔ  لكمة 

ام  ٔمر 2016ويف  يس يف ا لمثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل سان  رتاف حبقوق إال بري يف  ٔحرز تقدم  سیة ،  اص ذوي املیول اجل ٔش زي ضد ا ب الت س ٔن العنف  ري  ني.  ك
ري النامج عن القوى والعملیات الرتاجعیة، وحتق ر الك ىل التقدم احملرز، وٕادارة التو غي الرتكزي  دة. وی ة ما زال هو القا دیدة.املتنو رتاقات   ق ا

 

دة لعام  ري الوا ٔمراك 2017البدایة   يف 

 هذا إالصدار) (بقمل مؤلفي
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ام  ت  ا ٔعربت  2016الل انت دة،  ت املت ظامتيف الوال ة وبعض  م ٔمرك س ا سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا الم وسائلاملثلیني واملثلیني ومزدو املیل اجل عن  إال
لمثلیات واملثلیني ومزدو ا ق املساواة  ت يف السعي لتحق ا رامب يف إالنت ىل فوز دو  ر اليت قد ترتتب  ٓ رامب قلق مزتاید ٕازاء ا سانیة. واكن  ري الهویة اجل يس ومغا ملیل اجل

و  ناقضة حول موقفه من هذه القضیة. ويف خطاب الق ٔعطى ترصحيات مركة بل م نئذ قد  ٔلقاه يف املؤمتر الوطين امجلهوري لعام ح ي  فاع عن "املواطين املثلیني  تعهد، 2016ل ا
حر  س وم سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ت واملثلیات ومزو التو ٔعق م اليت  ٔ ، يف ا بیة والكراهیة". ومع ذ ٔج ات ا یدیولوج س من عنف  ري اجل

ت، مت  ا اتعن  إالبالغنت س.العنف حوادث م سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل  ، وكثري مهنم اسهتدف املثلیني واملثلیات ومزو التو

الد"  ٔطلقت " م،  ٔ ه (ب )رامب مساء مرشوعبعد بضعة  ىل الناس املثلیني واملثلیات ومزدو التو رامب حول القضا اليت تؤر  ائیة تتابع عن كثب ٕادارة  ادرة است ، ويه م
ن  ٔولئك املوجود رامب و س دو  ٔعامل الرئ لمثلیني و س وتوثق الترصحيات املضادة  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا رته.اجل  يف دا

سانیة اليت اختذها إالدارة اجل يس والهویة اجل ه اجل لتو ٔوىل املتعلقة  دى إالجراءات الرمسیة ا ب"، فٕان ٕا ٔفادت به " رامب ووفقا ملا  دیدة اكنت قد اختذت بعد دقائق من تويل 
ث مت  صبه، ح ٔبیض. وم املساواة جتاه الرئاسة معلمجیع إالشارات ٕاىل  ذفم ت ا س من موقع الب سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ع لمثللني واملثلیات ومزدو التو

ٔكرث موضوعیة. ٔقل و دة تدابري رمزیة  ٔوىل من إالدارة اجلدیدة، تلت ذ  ٔشهر الثالثة ا ، يف غضون ا  ذ

لقلق  رة  ٔمور ٕا ٔكرث ا حتادیة اليت  ٕازاومن  ري الطالب حتمياملبادئ التوجهيیة  سانیة الهویة مغا ٔفضل املامرسات واملشورة  اجل ل  دة خمتلفة، م زوید املدارس مبوارد مف عن طریق 
ٔیضا  يس يف الباب التاسع (انظر  متیزي اجل ثال لقانون السوابق القضائیة مبوجب قانون ا م ٔن  ش لجنة). واكن  یانب العملیة  ٔمام احملمكة  تعینيا لقايض نیل غورسوش  رامب  س  الرئ

ٔیضا. وكام  لقلق  سیا  ا رئ ىل جممتع امل  ٔوحضالعلیا س ٔن یتوصل ٕاىل قرارات تؤر سلبا  ٔرارء حمافظة يف حمل القايض ساكلیا، ومن املرحج  ثلیات معهد ویلیامز، فٕان القايض غورسوش ذو 
، واملثلیني ومزدو املی ىل ذ الوة  سانیة. و ري الهویة اجل يس ومغا سانیة" مكواض  ٔزیلتل اجل سیة" و "الهویة اجل ٔو "املیول اجل ا يف التعداد العرشي و /  ة ٕالماكنیة ٕادرا یع مقرت

ل. ة يف املستق ٔمرك ة ا لجام ستقصائیة  راسة   ا

سانیة.  ري الهویة اجل يس ومغا ى الناشطني واملثقفني واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔخرى قلقا مزتایدا  ات  ادرات ومقرت رت م ٔ ٔفادوقد  ٔنه ٕاذا مت يف هنایة املطاف  و معهد ویلیامز 
ایة يف جمال الر ىل قانون الر ة  سانیة قد یفقدون تطبیق التغیريات املقرت ري الهویة اجل يس ومغا ایة الصحیة، فٕان ما یقرب من ملیون خشص من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل

ام  ٔمني الصحي حبلول  د. 2026الت ٔف صص  ٔیضا و متویل ا ٔمريك ستخفض ا لكونغرس ا ة  ٔن املزيانیة املقرت دة العاملیة ملبادرةا لبحثب ة نقص بفريوس املصابني ملسا رشیة املنا  ال
فار.وإالیدز مس ب  ، واملعروفة 

لمثلیني ة املناهضة  درالیة واحلكوم ٔرض محالت ورامج ملقاومة املبادرات الف ىل ا ٔطلقت معظم املنظامت  رش،  ري امل ري الهویة  يف هذا السیاق  يس ومغا واملثلیات ومزدو املیل اجل
سانیة.  اجل
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 ٔ یا هذه ا یا،  -م ٓس ٓس وب رشق  ٔجزاء: رشق وج ثالث 
ٔوسط یا، والرشق ا ٓس وب   ج

الس ساندرز (املؤلف  ي ریو، دو هن اوايت، م لیتا، یويل رست نغك لیو، دانیال  اك يل، م شونغ،  ان  ٓرفني،   ٓ
ن شو ا، و  ماش ٔزوسا  يس)،   الرئ

ٔوال، یبحث هذا القسم التطو  سجیل بعض القضا بعض التغیريات. بعض التقدم.  یا واحملیط الهادئ. مث یتحول ٕاىل  ٓس تدى  یوان، وكذ التقدم احملرز يف م سیا والصني و رات املنفص يف ٕاندون
ىل مدى العام املايض. یا  ٓس وب رشق  ول رشق وج ٔخرى ذات الص  متیزي وحریة التعبري واملواضیع ا ل ا  الشام م

سیا وال یا واحملیط الهادئوالتطورات يف ٕاندون ٓس تدى  یوان ويف م  صني و

سیا  ٕاندون

ي  ل النخبة ا ام  حتدثنااسمتر تفيش رهاب املثلیة من ق م" يف  ٔ یا هذه ا ٓس ة لقوانني 2016عنه يف العام املايض يف مقال " ی لشخصیات السیاسیة والتعلميیة والطبیة وا تلف  . ومل تطبق املطالب ا
س ئب الرئ س و ن الرئ الم العامة. ومل ید سهتدف وسائط إال ود اليت  رشیعات اجلدیدة. وعززت الق الج ٕالزايم يف ال ائیة و ٔنه ال  ج ٔخرى، قائلني  رهاب املثلیة الصارخ لوزراء احلكومة والنخب ا

سان  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل لمثلیني وواملثلیات و مزدو التو ت املناهضة  دة البیا ٔو متیزي. وخفف  كون هناك عنف  ٔن  غي  مي ی ادة تق ة العامة (ٕا ىل السا ٔخرى  یة عندما همينت قضا 
ل امجلاعي يف معلیات ال  ).6-1965ق ر ا  ، وامحل ضد املرحش املسیحي الصیين حلمك 

شد  ستوریة لتوسیع نطا العائيل احلب حتالفو س احملمكة ا ٔفعال اجل ىل ما یبدو لتجرمي ا وسی  ارج الزواج الغريي  ٔعامل  يس لتغطیة مجیع ا شاط اجل ىل ال یة املثلیة. ق حظر القانون اجلنايئ القامئ 
مليض قدما، واسمتعت ٕاىل العدید من الشهود "اخلرباء".  لطعن  الل العالج النفيس.  وقالومسحت احملمكة  م من  ال ب نفيس شهري، دادانغ هواري، ٕان "املثلیني" ميكن  د الشهود، وهو طب  وشهدٔ

س لجنة الوطن  رئ رسى اهيزا ماهیندرا، ومفوض ا سان  ، ووزر القانون السابق وحقوق  سیة محلایة الطفل ارسورون نعام شو ندون لجنة  لسة ا متت  الف. واخ سان لصاحل الت یة حلقوق 
ر  ستوریة يف شباط / فربا  .2017احملمكة ا

 الصني

دا من ال  حرران  ان م الم ني، هام هناك مصدران ٕا لصحف ٔطلق لتعزز قدرة الصني " تون سیكسثو  ميز لو ي  ىل النامعة القوة(ا لتطورات اليت تطرٔ  لغة إالجنلزيیة  ") یوفران تغطیة مسمترة 
لغة إالجنلزيیة من  ٔن ٕاصدار ا ولیة، كام  ة ا رية. هل  دیيل شایناحصیفة السا سانیة ىف السنوات  ري الهویة اجل يس ومغا ٔن قضا املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ش بري  د  اكن ٕاجيابیا ٕاىل 

لیربالیة   ٔمناط ا سمتر هذه ا الم يف -س روي وسائل إال ام  عندما  سان؟ 2017ٔوائل  كرارا معلیات القمع ضد حمايم حقوق إال  مرارا و

ى احملا . وهل  ون عن دهشهتم لسامع القضا ٔعرب املراق ري املتوقع لقضا احملامك ىف الصني. و منط  داث العام املاىض ا ٔ ٔن القضا وقد اكدت  سیة؟ ال یبدو  ستقاللیة يف املسائل اجل لفعل بعض  مك 
ٔثري). اكن هناك دمع من  ٔي ت حفظ   س هناك لويب دیين م ة اسرتاتیجیة (ول ٔي خماوف حكوم ةتثري  ة من حوايل مجمو مو ٔلف هذه ا  60 من "حمامني قوس قزح"، اخلدمات القانونیة التطوعیة. وتت

ام  ت يف  ش ٔ امال قانونیا، وقد  ا و ا وطنیا. وشمل مواضیع قضا احملامك الرائدة ما یيل:2014حمام ر خطا ساخ  . ويه تد

ات التجویلیة: سمرب  العال ٔول / د رز يف اكنون ا يس  قضت، 2014ويف قرار  لتنومي املغناط ء والصعق  لكهر ر العالج  غ، اليت اكنت تد ش شونغ دى العیادات الطبیة يف  ٔن ٕا حممكة حملیة ب
ة. واك ٔن املعام اكنت مس س مرضا و سیة ل ٔن املثلیة اجل سیة"، اكنت مسؤو عن دفع تعویضات. وحمكت ب ت نت "لعالج" فرد من "املثلیة اجل ضطرا سیة من قامئة  ٔزالت املثلیة اجل الصني قد 

ام  العتذار 2001النفسیة يف  ٔمرت العیادة  ولیة. و ٔمناط ا ت الناشطون  536یوان ( 3500تعویض قدره  ودفع، بعد ا ٔث ء، كام  لكهر سمتر العیادات يف تقدمي العالج  ىل الرمغ من احلمك،  دوالر). 
مل  ئقيالرسیون يف ف اة الربیطانیة  2015ام  و ل الق  . 4من ق

ىل املواقع إاللكرتونیة: الرقا ام  قضائیة دعوىرفع بوب بوبو بة  ٔ  2015ضد احلكومة يف  ات ا ٔ و، عن  لمه ماما ری ٔزیل ف ٔن  و بعد  ٔن ا ىل حمك مفاده  طفال املثلیني، من املواقع إاللكرتونیة. وحصل 
ٔي حظر.  مل تصدر 

ٔواخر یونیو  الزواج املثيل: اف قضیهت رفض، مت 2015يف  ست بتدائیة وحممكة  شانغشا. ورفضت لك من احملمكة  لیني يف مدینة   ام.سجیل زواج م

ب:  سیة اضطراب نفيس. ولكن الصني مل تعد تعترب املثلیة االك سمى املثلیة اجل امعهتا  بة  ٔن العدید من النصوص الطبیة يف مك ي  شیو  دت  ام و ي وزمالء 2001ضطراب يف  شیو  . كتب 
ىل رضا،  . مل حتصل  ة ذات الص راسة ٕاىل الواكالت احلكوم رشن الثاين  24دعوى ضد وزارة الرتبیة والتعلمي. يف  رفعتا شن 2015نومفرب /  ٔعطي  ع قضائیة. وبدال من احملامكة،  لسة اس ، عقدت 

ع يف لسة اس ٔت  ، وبد رئاسة قاض. ومل حيل ذ القضا ا ملدة ساعتني مع مسؤويل التعلمي،  مترب  اج ٔیلول / س دیدة  ٔصدرت. ويف الوقت نفسه، 2016احملمكة يف  ة  ني نورمال مجمو امعة بی
كون هناك متی ٔال  غي  ٔهنا "ظاهرة طبیعیة متاما"، وقالت ٕانه ی س نفسه ب اذبیة اجل بتدائیة اليت وصفت  لصفوف  ب املدرسیة   زي .من الك

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
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https://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20160803/281479275790939
https://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20160803/281479275790939
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http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/03/gay-sex-may-be-outlawed.html
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https://www.theguardian.com/film/2015/sep/24/mama-rainbow-film-maker-sues-chinese-censors-over-ban-on-gay-themed-movie
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https://qz.com/925037/a-chinese-textbook-is-finally-teaching-proper-sex-ed-but-some-parents-are-having-none-of-it/


متیزي يف التوظیف:  شري ٕاىل ا ٔن بطاقة الهویة الوطنیة  ىل الرمغ من  ر،  ٔنه ذ ىل  الیة. بعد حضور ندوة وحيدد السید ج  ب ٕارتداءه مالس ر س ٔسبوع من العمل  ٔنىث. مت فص من العمل بعد  ٔنه 
ٔ دعوى قضائیة بدمع من املركز. وتتضمن املادة  شن، بد رو بونو القانوين ىف شن س 12عقدها مركز ویدر  س، ولكن ل ن واجل شمل العرق وا لمتیزي  اهضا  املیل  من قانون العمل الصیين رشطا م

امني" هذه القضیة، كام  لم زي. وتلقى احملايم من شبكة "قوس قزح  ٔساس الت ىل  سانیة. ونفى صاحب العمل الترصف  ٔو الهویة اجل يس  امعة اجل ن من لكیة احلقوق يف  سور لیو شیاو ظهر الربوف
متیزي يف ري ملناقشة قضا ا شاهد خ كني  لعلوم السیاسیة والقانون يف  ٔويل يف مایو الصني  ٔول / 2016 ماكن العمل. القرار ا اف يف اكنون ا ست ٔمر قرار  بار. و خ ساطة دفع لفرتة  ٔمر ب  ،

سمرب  ٔواخ 2016د ادة النظر يف املقرر يف  سانیة. ٕا ٔساس الهویة اجل ىل  ه مل جيد متیزيا  ري مرشوع، ولك ریل بتعویض ٕاضايف، قائال ٕان الفصل من العمل  ٔ ایة واسعة النطاق 2017ر  . تلقت القضیة د
 يف الصني ودولیا.

 یوان

سانیة. حتظ ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل یا جمال حقوق املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٓس یوان الوالیة القضائیة الرائدة يف  سانیة يف العمل اكنت  يس والهویة اجل ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  یوان ا ر 
ٔفضل والتع هيا  ذ زم قانونلمي.  شطاء م كهن ال اما. وقد  ح الزواج ملدة عرشن  اقشة ف یا. وقد مت م ٓس سانیة يف  ري الهویة اجل رتاف مبغا ٔوال يف لٕال ح الزواج  ه ف مت ف ي س ن طویل حول املاكن ا

یا  ام  -ٓس دث يف  ٔن ذ سی یوان، ویبدو  ٔهنا  یوان؟ یبدو  ٔو  یالند  ٔو  ال   .2017هل ستكون ن

سمرب  ٔول / د ٔقرت جلنة يف الربملان التایواين يف اكنون ا ح الزواج بتعدیل القانون 2016وقد  ٔول لقانون ف ریدون قانون  املرشوع ا ني  ح ذ فرتة من النقاش واملفاوضات. بعض املرش املدين. وقد ف
ساي ٕانغ س التایواين،  ح الزواج. الرئ س ف لزواج املثيل، ول فصل   املساواة يف الزواج. یدمعون -سجیل م

ٔیضا حتد قضايئ ستوریة التایوانیة ٕاىل القضیة يف   14اسمتع. وقد وهناك  ذ فرتة طوی 2017ٓذار / مارس  24قاضیا من احملمكة ا ل الناشط م ح الزواج من ق عوة ٕاىل ف ت ا  وي، - شیا يش. وو
القاهتم ر  سجیل  ٔزواج  ث ميكن ل لفعل جسل ح هيا  ه، اليت  ی ٔمام احملامك لعقد من الزمان. وقد دمعته حكومة مدینة  ي تقايض  دا).ا ٔو ٕاداریة حمدودة   مسیا (مع عواقب قانونیة 

 

یا  استضاف ٓس یوان مؤمتر ٕالغا  لصني.2015شطاء  ىس  ه من الرب الرئ ی حمسة ىف  دة م لیه لتایوان، اكنت هناك و وىل املتنازع  ىل الرمغ من الوضع ا  . و

سان  مؤسسة وطنیة معنیة حبقوق إال

د جلان وطنیة حلقوق ا ميور ال وتو یلند و امنار والفلبني و غولیا وم سیا وور اجلنوبیة ومالزي وم یا: ٕاندون ٓس وب رشق  ان يف رشق وج سان يف مثانیة ب ٔدوارا ٕال ة. وقد لعبت بعض هذه الهیئات  رشق
سانیة. وقد تناولت مجیع هذه املسائل قضا قض يس والهویة اجل ه اجل ِّمة وفعا يف قضا التو سانیة يف مر ما. و ق يس والهویة اجل ه اجل تدىا التو یا م لمؤسسات الوطنیة لتعزز  الهادئ واحملیط ٓس

ربط بني  امعة  ظمة  سان هو م یا واحملیط الهادئ. ويف حزران / یون  24وحامیة حقوق إال ٓس طقة  لجنة 2016یه هیئة وطنیة يف م ه  تقررا، رشت ا هتا: التو سان وحام سیا بعنوان "تعزز حقوق إال رئ
لمؤسسات ا سیة: دلیل  سانیة واخلصائص اجل يس والهویة اجل سانیة ومزدواجل ري الهویة اجل يس ومغا سان". وهو یتضمن حتلیال شامال لقضا املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل  لوطنیة حلقوق إال

رى السنویة العارشة  فال  يس و نظمت الرابطة مؤمترا ٕاقلميیا لالح اكر ملبادئاملیل اجل ریل  یوغی ٔ ٔواخر  كوك يف  ٔول 2017يف  ت مونتاربورن،  ت ٔستاذ التایلندي ف ري. وقد شارك يف املؤمتر ا  خ
ٔمم يف تقلمس  دة ا یا واحملیط الهاد املت ٓس تدى  ني من م لحقوق شاریة  س لجنة  دم لفرتة طوی يف ا سانیة. واكن قد  يس والهویة اجل ه اجل  ئ.حول قضا التو

یا ٓس  التطورات يف القضا الشام يف 

ت اجلنائیة  العقو

ٔفعال  ستعامر ا ة  ستعامر الربیطاين يف حق ٔنثویة املثلیة، واسمتحظر  ٔعامل ا شمل ا ، مت توسیع نطاق اجلرمية ل امنار وسنغافورة. ويف مالزي روين ومالزي وم سیة املثلیة يف   ر العمل هبا.اجل

ٔن ویواصل لیة. ویبدو  سیة م ٔعامل  هتمة اراكب  لیه  ي حمك  ذ حمك السجن ا ، تنف رٔس حز سیاسیا معارضا يف مالزي ي  راهمي، ا ٓخر يف السجن مبوجب هذا احلمك ٔنور ٕا ٔي خشص  د  ه ال یو
.  يف الب

ٔیدت ستوریة يف متوز / یولیه  و ٔربعة من القضاة ال 2016احملمكة ا ث اكن  ور اجلنوبیة. وقسمت احملمكة، ح سیة املثلیة بني العسكریني يف  ٔعامل اجل ىل ا لمرة الثالثة، حظرا  ىل استعداد ،  سعة 
 ٕاللغاء القانون.

توقد  ٔنفسهم. رت ن یعرفون  فص ٕالیواء السجناء املثلیني ا اطق م یلند م  ثالثة جسون يف 

متیزي  ا

اكو یوان (العام والتعلمي) وم سانیة يف  يس والهویة اجل ه اجل ٔسس التو ىل  متیزي  د قوانني ضد ا ٔكرث يف الفلبني. تو ٔو  ٔو مقاطعات  د هذه القوانني يف مثاين مدن  ). وتو  (العام

سني لعام  س الشخص عند الوالدة (املادة  2015وحيظر قانون املساواة بني اجل الك مظهر خمتلف عن  ٔساس ٕام ىل  ٔو  س  ٔساس اجل ىل  متیزي  یلند ا ٔساسا ٕاىل تطبیق 3يف  ). وهيدف القانون 
ٔیضا. رش احلظر ا سانیة  رو الهویة اجل ال مغا سانیة والر رات الهویة اجل ساء مغا شمل ال ٔنه  س". ومن الواحض  ٔساس "اجل ىل  لمتیزي  ام ستوري  ٔنه  2016حت احلكومة يف  ٔشارت ب هذا القانون و

س". يل اجل ل رؤساءمه لكوهنم "م ن تمت مضایقهتم من ق اص ا ٔش ىل ا ٔن تنطبق   ميكن 

http://www.advocate.com/world/2014/12/27/taiwan-removes-surgical-barriers-trans-citizens-legal-recognition
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ر وكام سانیة  ذ يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  ي صدر يف العام املايض، فقد مت توفري دراستني عن ا م" ا ٔ یا هذه ا ٓس ام يف مقال " ٔوائل  ونغ يف  دة 2016يف هونغ  ٔج ت " . وجتن
ونغ إالداریة اخلاصة لعام  طقة هونغ  د 2017السیاسة" يف حكومة م ٔقلیات  الو متیزي ضد ا دم ا ٔن  ش ثاق  ة "م سانیة، وتدریب املوظفني وصیا يس والهویة اجل ه اجل شمل التو متیزي  بقانون لعدم ا
ة  " (صف ٔفراد ذوي الص سیة ليك تعمتده املنظامت وا رتفت). 198اجل لحكومة  وا اكفؤ الفرص التابعة  متیزي.قانون شامل ملاكحفة  لوضعالوثیقة بدمع جلنة   ا

سانیة يف الصني،  يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  متیزي  دة إالمنايئ دراسة عن ا ٔمم املت مج ا ر ٔصدر  ر / مایو  ورشو ٔ ل2016يف  ٔنه "دا ٔشاكل  . ویبني التقرر  ٔشد  د  ث تو ٔرسة ح ا
ٓن حول هذا املوضوع يف الصني. 30،000الرفض وإالساءة، تلهيا املدارس وماكن العمل ". مع ما یقرب من  ٔكرب حىت ا  الردود، واكن املسح ا

متیزي يف العمل، مبا يف ذ الت دم ا كني مسودة قانون  لعلوم السیاسیة والقانون يف  امعة الصني  سانیة ولكن وقد وضعت  يس والهویة اجل ه اجل كون مسؤو عن تعزز  بعد یتضح ملو ٔي ٕادارة قد 
ام  مع ملثل هذا القانون يف  لس الوطىن لنواب الش 2015مرشوع القانون اكن هناك بعض ا ام ودورات ا لشعب الصیىن. ويف  شارى السیاىس  س شارت وزارة 2016عب الصیىن، واملؤمتر  ، اس

عي املرشوع. ج رشیة والضامن   املوارد ال

سمرب  ٔول / د غولیا يف اكنون ا ىل القانون اجلنايئ  2015وقد سن الربملان الوطين يف م ة من التعدیالت  سیة والهویة  مشلتمجمو ب املیول اجل هتم س ٔفراد وحر ٔعامل اليت حتد من حقوق ا حظر ا
ٔن  اكم من التعدیالت ٕاال  ة ا مو ل ا ٔن تد سانیة. واكن من املقرر  ت الوطنیة اليت جرت يف حزران / یونیو اجل ا ٔعطت حزب الشعب املنغويل  2016نت ة احلامكة، و ٔلقت احلكومة االئتالف

ه ا ٔحاكم التو ىل  ركز  ات القانونیة اجلنائیة. املعارضة ال  ة إالصال ٓخر يف مجمو ري  ٔ ادیة. ونتج عن ذ ت لبیة ق ٔ ٔكرث حتفظا  سانیةو ا يس والهویة اجل . جل ىل املسؤولیة الرشاكت (الفساد) القضا لكن 
ات. ات سو اليت سمتوت ٕاذا مت ٕاسقاط حزمة إالصال ایة حول ٕاصال ٔو د اقشة  ٔي م  ومل جتر 

 املدارس 

ام  بتدائیة  2016ويف  ة والعنف ضد طالب املدارس  ي ملنع وماكحفة البلط ٔخرى "الرٔي التوجهي ة  ة ومثاين ٕادارات حكوم ٔو ٔصدرت وزارة التعلمي الصی يس  ه اجل لتو ر  كن هناك ذ والثانویة". مل 
ف اجل  لتثق ٔن املناجه الوطنیة اجلدیدة  ة. كام  امل مشرتك يف البلط سانیة وهو  يس. الهویة اجل سانیة والتعبري اجل يس والهویة اجل ه اجل لتو ر  ٔي ذ ور اجلنوبیة تتجنب  ٔساسیة والسیاسةيس يف   ا

ن احملدثة ع البلط لیا ٔن م ٓذار / مارس ش ٔول مرة، 2017ة الصادرة يف  ام  حتمي،  ه  ٔيت ذ من توج سانیة. وی سیة واجل ٔقلیات اجل ة طالب ا سانیة  2015رصا ري الهویة اجل ٔن الطالب مغا ش
ن  2016دلیل ٕارشادي لعام و  رٔس الیا سیا. و ة. 2016الیوسكو لعام  مؤمترلمعلمني حول الطلبة املثلیني  ٔن البلط  ش

ام  دته 1620ويف خریف  ٔ ي  ساين"، ا يس واجل یا، مبا يف ذ فصل بعنوان "التنوع اجل ٓس وب رشق  سان يف ج سان حقوق ٔحباث شبكة، رش ا الثاين حلقوق إال وب يف والسالم إال  ج
یا رشق یا. .ٓس ٓس وب رشق  رامج ما بعد املر الثانویة يف ج سان يف  ة ٕاقلميیا لتدرس حقوق إال  واكن الهدف هو مجع املواد املنت

الم  التعابري ووسائل إال

ور اجلنوبیة، 2016يف حزران / یونیو  رة النفسیة يف  مل إال سیة هاندمني ذي، مت ٕاصدار ف ات. یعرض مشاهد  ور اجلنوبیة احملت يف الثالثی روي قصة معقدة من إالغواء واخلیانة يف  ي  ، ا
شلك ٕاجيايب. لیه ویظهر املثلیة   م

ام  ٔوائل  ين 2017يف  مل الیا ت-لكوز، مت ٕاطالق  الف سانیة یدعى رینكو. ولعب دور كن لهویة اجل ر  ش مع امرٔة مغا ي یع اها معها ا ا الكحولیة، ولكن ر ٔ اة ختلت عهنا  ي حييك قصة ف زینكو ، ا
. كو  املمثل ذو الشعبیة الواسعة، توما ٕا

ٓذار/مارس  ذف املقاطع اليت تظهر الشخصیة 2017يف  مل ، مت  ٓخر يف ف ل  رقص وتغين مع ر ست ذا ٔند بیويتاليت  ت املالزيیة احلالیة الميكن عرض خشصیات  ب ل الرقابة املالزيیة. وفق التنظ من ق
ٔضطر الرقابة املالزي  ذف املشاهد مما  ٔهنا لن تطلق الفمل يف مالزي ٕاذا مت  زين  لنت د ٔ بت.  ٔو  لیة ٕاال ٕاذا ماتت هذا الشخصیات  رك الفمل دون تعدیل.م  یة ٕاىل 

ام  ئقي ستكشف الفمل  2016يف  ىل توك مسولالو القة حب يف املايض واحلارض. حصل الفمل  ن اكنت معهم يف  اص ا ٔش دة مقابالت مع بعض ا اكهنة املثلیة. یظهر الفمل  ٓنو، ا اة  م  ح ٔه
 واسع.

ٔول فمل صیين  ىل  اكرتين سیك -مت التصدیق  ام  -م ٔواخر  تصة وسیظهر يف دور الس يف  لجنة ا ل ا ً من ق لیة مت رشه جتار دهام  یعرض. 2017یعرض قصة م ٔ لیني,  لیني م القة بني ر الفمل 
ٔخر فريس.   صیين وا

ام  ىل شبكة إالنرتنت يف الصني. يف  عه من  مت م ي س مج  2016ومن الواحض صعوبة معرفة احملتوى ا ر كتذب  الل  10ما یقارب  ٔد ة من عرضه. وهو مسلسل  24مالیني مشاهد  سا
ٔخر،  ٔسابیع. مت حظر مسلسل درايم  ٔربع  ة بعد  ل هیئة املراق لیة. مت ٕازا املسلسل مع ق س غواطفي یعرض قصة حب م س اولت غو ری لاميض لیصبح ٕامرٔة.  لزمن  سافر  رًا  ي یصور ذ ، وا

ٔن.  ة سیاسات يف هذا الش ئیة والهیئات الفردیة صیا ات الس لصنا تصة  ارج الزواج". توجهيات   LeTVٔصدرتإالحتادات ا سیة والعالقات  اطئة... اكملثلیة اجل متنع "عرض مظاهر حب وزواج 
اجبعد  زال  إالح سیة. وال ٕالشارة ٕاىل املثلیة اجل ح مشاهدة LeTVىل هذه التوجهيات ٕالغت هذه التوجهيات املنتعلقة  لیة  وكوبني ماي فريویلالفمل الصیين املشهور  ت ي حيتوي خشصیة م ا

انغ واي من رشكة إالنتاج  ٔشار زیو علق  ومرادوس ورٔساسیة.  سانیة  الشبكة ىل"هناك حمتوى م ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔي وقت مىض". ميكن  ٔكرثملثلیني واملثلیات ومزدو التو من 
ل  ة، م ىل املواقع  الصی لیة  ٔو خشصیات م ٔفالم اليت حتتوي قصص  . ماوننت ك وروك، لو النمشاهدة العدید من ا ٔبداً يف دور عرض الس ٔن املواضیع  قال، ولكهنا مل تعرض  مسؤول صیين 
ٔو تدافع عهنا. روج  ٔفالم  مي ف ٕاذا اكنت ا ري حمظورة ولكن یمت تق سیة  ملثلیة اجل  املتعلقة 

شاء  امجلعیات حریة التنظمي وٕا
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ات ومسري قوس قز  را یالندا. كام یمت تنظمي مسري قوس قزح ل یوان ، و  ، ور ن،  ونك، الیا امة يف هونغ  لیة  ص). تعترب هناك مسريات خفر م رخ تنام (الحيتاج  ٔكرث احلاالت  الو مجهوریةح يف ف

رتاف القا ح إال رفض سنغافورة م ٔهنا مل تتكرر الحقًا.  ة ولكن یبدو  ٔمرك ه رجعیة: لعدة سنوات مت تنظمي هذه الفعالیة مضن السفارة ا ال املثلیني واملثلیات ومزدو التو ملنظامت العام مب نوين 
سانیة وثنا ري الهویة اجل يس ومغا س، اجل  ئيي اجل

اء احلفل السنوي الثامن  كمت اح غافورة يف بدایة متوز/یولیو  دوت ب دث حبریة (مبواضیع خمتلفة عن  2016يف س لت ه  سمح ف ي  د ا دثني" يف احلدیقة املدنیة. وهو املاكن الوح يف "زاویة املت
يس ه اجل لتو ل احلكومة ٕاىل هذا العدد من الفعالیات املتعلقة  شاء هذه الزاویة من ق ٔن یقود ٕا ري املتوقع  ن). اكن من  سانیة. يف  العرق وا سمحمشرتك.  28000اكن هناك  2015ام والهویة اجل  ال

اص. جسلت  بیة دون ترصحي  ٔج متویل هذه الفعالیات من مصادر  ٔو  انب  ٔ ام مبشاركة ا ایة فعالیات  متویل ور ة   وقت كتابة هذا التقرر. 2017حوايل مخسني 

ام  ذ يف بدایة  زي التنف بیة يف الصني  ٔج ة ا ري احلكوم دارة معل املنظامت  ٕ ٔي متویل2017ٔصبح القانون اجلدید املتعلق  ولها  ال ق اطر القانونیة يف  لم ة احمللیة  ري احلكوم يب  . تتعرض املنظامت  ٔج
ل احلكومة.اجلدید القانونحتت  لجمعیات اخلريیة املس واملعمتدة من ق ات فقط  سمح جبمع الترب  . 

لعالقات رتاف   إال

 ٔ ش ٔ ر العام املايض،  سهیالت يف بعض احلاالت اكٕالجيكام ذ الت  ح هذه الس ٔزواج املثلیني. ت سجیل ا یوان جسالت ل ن و رات يف املشايف. دد قلیل من السلطات القضائیة يف الیا ارات والز
رتاف مبزا الهجرة تتوفر شلك معيل لرش  ٓن. بعض إال یا حىت ا ٓس ٔثري قانوين واحض يف  سجیل ذو ت س هناك نظام  ٔاكدميیني، ل ٔشريات دخول (موظفي السفارات، ا ٔفراد العاملني والقاطنني وفق ت اكء ا

ىل حق إالقامة ولكن دون ٕاذن معل.  موظفي الرشاكت العاملیة). حيصل لرشاكء املثلیني 

اف  رج الكوري املشهور جو غوانغ قضیةمت رفض است ر -زواج ا ٔ ر احلمك الصادر يف  . وذ ور ٔن الرشاكء  2016سو يف  ر احلمك  امًال لفهم معىن "الزواج". وذ شلك  ربیة اجلیل القادم"  ٔن   "
ىل احلاالت الطارئة اكت واملوافقة  ري مشمولني يف قوانیني املرياث وتقسمي املمت اء  املثلیني  ست ٔن هذا  دیة وقوانني الرضائب العائلیة. وقال القايض  ازات العائلیة واحلق يف الرواتب التقا الطبیة، وإال
ني. ل املرش ٔن یمت من ق ٔي تغیري جيب  ه مؤسف"، ولكن  ي مه ف ٔن "الوضع ا  یعين 

یوان. ار من  ٔخ  الزلنا يف ٕانتظار ا

یا ٓس وب   ج

، مارات موخر ر و است شا ٔم غوبتا ورشويت  ا، سوهیين س س د سا تان، نیف اك خ  نی

سانیة يف ظل قوانني التجرمي  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ستعامري يف وضع جممتعات املثلیني واملثلیات ومزدو التو ميني سمتر إالرث  ٔدى ظهور ا الظاملة حىت يف غیاب املالحقة القانونیة الفعلیة. 
ري الهویة اجل املتط يس ومغا ه اجل دة حوادث العنف ضد املثلیني واملثلیات ومزدو التو ني ٕاىل ز ین ٔخرى واملتطرفني ا ٔسیویة. مع هذا معلت  جممتعات رف احملافظ مرة  ول ا سانیة يف العدید من ا

ات ح سانیة وجام ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل سمترار يف العمل التوعوي املثلیني واملثلیات ومزدو التو سیة. مع  قلیات اجل ٔ ٔفراد املنمتني ل ىل ضامن اسمترار النقاش حول حریة ا سان  قوق إال
متعات. ي قد یؤدي ٕاىل تغري مزتاید وتدرجيي يف حقوق هذا ا لنظام القضايئ وا ل  ٔم دام ا ست  و

ش  بنغالد

لمواد القانونیة التجرميیة يف ا سمتر لتعرض  ش  سانیة يف بنغالد ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ت واليت  377لقسم جممتعات املثلیني واملثلیات ومزدو التو سیة  حتظرمن قانون العقو "املامرسات اجل
سانیة. م ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل لعنف ضد املثلیني واملثلیات ومزدو التو هتدیدات  لطبیعىة". متزي العام املايض  الفة  هتدیدات ا ٔكرث هذه ا لادثة  ٔمهیةن  ن وحمبوب تونوي  ق زولهاز ما

ریل  ٔ ر/ ٔ سانیة) يف  يس والهویة اجل ه اجل شطني يف جمال التو ىل هذه احلادثة مت 2016( ة  اعتقال. ويف رد فعل  شیات إالسالم ٔفراد  وحظرعنارص من املیل شعر ا ٔنصار إالسالم. مع ذ  ة  جام
همن  خلوف يس. التو هم اجل ٔساس تو ىل  ل  لق هتدیدات  ة لطلب امحلایة حىت عند تلقهيم   ٕاىل السلطات احلكوم

ٓذار  لحقوق املدنیة وا ربت، 2017يف  لمعاهدة العاملیة  ثال بنغالدش  ٔم مي  دة عن قلقها يف تقررها املتعلق بتق ٔمم املت سان التابعة ل عي واملضایقات جلنة حقوق إال لومص إالج لسیاسیة ف یتعلق 
ه ه املثلیني واملثلیات ومزدو التو ي یوا لرتايض بني البالغني وتقدمي امحلایة الال والعنف ا سیة املثلیة  لغاء جترمي العالقات اجل ٕ سانیة. ونصحت بنغالدش  ري الهویة اجل يس ومغا لمثلیات اجل زمة 

ق املناسب يف مجیع احلاالت و  سانیة من العنف واملضایفات وضامن التحق ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اوزات يف حق واملثلیني ومزدو التو ه التوظیف والت ات يف و لني وٕازا مجیع العق عقاب الفا
 رامة "الهیجرا".

ري  يس ومغا ه اجل سان املثلیني واملثلیات ومزدو التو امعة حلقوق إال ات ا دة ضد إالقرتا ٔمم املت ام يف ا شلك  ش  سانیة. مبا يف ذ صوتت بنغالد اء  اقرتاحلصاحل  التصویتالهویة اجل است
ه اجل  ه ااملثلیني واملثلیات ومزدو التو اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو الش رتاف  سعى لٕال ي  ٔعامل احلرضي اجلدید" وا دول ا سانیة من " ري الهویة اجل ري الهویة يس ومغا يس ومغا جل

سیة. كام صوتت  سانیة ومالحظة رهاب املثلیة اجل سانیة  ضداجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل شاء اخلبري املستقل حول حقوق املثلیني واملثلیات ومزدو التو دت روسیا  دمعتو اقرتاح ٕا ٔ قرار 
ٔزواج. افع ا ىل م  مسودته ضد حصول رشاكء املوظفني املثلیني 

ن  بو
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ٔقسام  ن حتت ا ري قانونیة يف بو سیة املثلیة  ٔفعال اجل زال ا ن لعام  2014و  213ال ت يف بو س ملدة ترتاوح من شهر ٕاىل 2004من قانون العقو حل ري الطبیعي"  س  ٔقسام "اجل . جترم هذه ا
ىل تطور  اقرتحتسنة.  الئل  لمرٔة والطفل والشباب ٕازا هذه املواد. ولكن الوجود  مع الوطين  ناقل، جلنة ا ىل هذا الصعید. وشلك م لالوضع  ل ملقاضاة  ق ٔبداً من ق دم  ست ٔن هذه املواد مل 
د. ٔ 

ام  ر، مت 2015يف  ن.  9000حوايل  تقد سانیة يف بو لهویة اجل ر  يس ومغا ه اجل لیة ومزدوج التو يل وم ه  قانونیة مخلایة الوجودخشص م اص املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔش متیزي ضد ا ضد ا
يس و  سانیة يف السكن والتوظیف. كام اجل ري الهویة اجل دمغا ا تقرر و ٔش ي یؤدي ٕاىل جتنب ا ٔمر ا سانیة ا لتلكم عن اجل ني  ري مر ال الصحي  ٔن العاملني يف ا ة  ص املثلیني يف جمال الص

ام  دة الطبیة. يف  سانیة طلب املسا ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل اء الیوم  2016واملثلیات ومزدو التو سانیة ٕالح ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ة من املثلیني واملثلیات ومزدو التو جتمعت مجمو
يس و ه اجل سیة ورهاب ثنائیة التو سانیة.  العاملي ضد رهاب املثلیة اجل رة الهویة اجل ٔشاروارهاب مغا عي. و لمتیزي والومص إالج زال تتعرض  ٔن جممتعاهتم ما  ٕاىل 

 الهند

ر  ة من 2016ويف شباط / فربا سات تطلب مهنا  8، اسمتعت احملمكة العلیا ٕاىل مجمو ادةال ام  النظر ٕا ٔ ذات  2014يف حمك صدر يف  ٔن هذه املس رتافا ب سیة املثلیة. وا یعید جترمي العالقات اجل
هتا ٕاىل هیئة ق ا ٔ ىل مقعد دستوري.ٔمهیة دستوریة،  ٔخرى یتوقف  ٔ مرة  ع ٕاىل املس س ٔلف من مخسة قضاة. عندما یمت   ضائیة دستوریة تت

ٓذار / مارس  سیة. ويف  ٔقلیات اجل ٔن حقوق ا ش راجعي  ذیة، اختاذ موقف  ٔن الهند تواصل، يف مقرراهتا التنف ٔزواج  صوتت، 2016ري  دة ضد متدید استحقاقات ل ٔمم املت الهند يف امجلعیة العامة ل
مترب  ٔیلول / س نعت الهند يف  ملثل، ام دة. و ٔمم املت ى ا ن یعملون  س ا ري مستقل ٕالهناء عن التصویت  2016من نفس اجل ب خ شاء مك ٕ دة  ٔمم املت سان التابع ل ىل قرار جملس حقوق إال

ٔن هذا القرار اختذ يف ة  ٔوحضت وزارة الشؤون اخلارج سیة. و ري الهویة اجل يس ومغا متیزي ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔ ٕالغاء التجرمي ا ٔن احملمكة العلیا مل تقرر بعد مس  .ضوء 

یف  جزر املا

ال تصل العقوبة ٕاىل سنة  لر سبة  ل ري قانونیة:  ساء  ٔو بني ال ال  سیة املثلیة بني الر الیا، فٕان العالقات اجل یف  ساء تدعو ٕاىل إالقامة اجلربیة ملدة يف جزر املا ٔعامل بني ال ، وهذه ا ٔو اجل دة  وا
د  ع دة. و ت قانونتصل ٕاىل سنة وا ري  2014ام يف العقو ىل  ٔنه ميكن تطبیق القانون  ال الوطين، مما یعين  سیة املثلیة ٕاىل ا ة ضد العالقات اجل ، مت توسیع نطاق حظر الرشیعة إالسالم
. وال ىل زوار الب د املسلمني و مت  حامیة ٔي تو سانیة. واضطرت الومصة ا لقضا اجل رتاف القانوين  ٔو احلق يف  ين  ٔو الت ٔو العمل  ٔو السكن  ٔعضاء جممتع املثلیات ٔو حقوق متنح لزواج املثلیني  عیة 

يس و  سانیة ٕاىل واملثلیني ومزدو املیل اجل ري الهویة اجل سمغا لجوء ال یف ضد  ا اك. كام صوتت م ي اختذه جملس القراريف رسي ال ىل  ا متیزي القامئ  ٔن "امحلایة من العنف وا ش سان  حقوق إال
سانیة". يس والهویة اجل  املیل اجل

ال  ن

ساء ال العدید من املالحظات.  سیة يف ن ٔقلیات اجل الفات العامة لعام  یثري التعامل املتناقض مع ا ل قانون ا ة الفضفاضة، م دام القوانني ذات الصیا افة هذه 1970است كرر ملضایقة وٕا شلك م  
ٔختذ مقرتح تعدیل القانون ات.  مو 1963العام لعام  ا حى رجعي جتاه قضا ه ومزدو ومالثلیات املثلیني  م يس التو ري اجل ست جمرمة يف  الهویة ومغا ٔن العالقات املثلیة ل اص  سانیة. وشلك  اجل 

ات فضفاضة  ىل مصطل لزواج املثيل ویبقي  رية واملدعوم من الربملان  ٔ لنقاش يف مرا ا اص املنمتني ٕاىل الوقت الراهن. ال یعرتف القانون املطروح  ٔش دمة ملضایقة ا ري الطبیعي واملست س  اكجل
رتاف ٔدى ٕاىل  ي  ال وا ٔخرون ضد حكومة ن نت و  بو  لشمولیة يف قرار احملمكة العلیا يف قضیة سونیل  ي یعد خمالفا  ٔمر ا ٔقلیات. ا لزواج هذه ا ٔقلیات امحلایة وقدم املثيل  سیة. كام  ل اجل
ستور سانیة يف ا يس والهویة اجل ه اجل ٔساس التو ىل  محلایة  ال العدید من املواد املتعلقة  ت ن سیة. س قلیات اجل ٔ ساتري القالئل يف العامل اليت توفر حامیة ل  اجلدید وهو من ا

 ستان

ساء. 377جترم املادة  ىل العالقات املثلیة بني ال ري الواحض تطبیق هذه املادة  ستان العالقات املثلیة ومن  ت يف   من قانون العقو

ام  تقرروفق  دیة يف  ني الك ة وجلنة الهجرة والالج ٔمرك ة ا ىل الصعید  2014لوزارة اخلارج ة  ت جتری ٔطفال. وال تتوفر بیا ىل احلاالت اليت تتضمن  دراً ما یمت تطبیقها يف الواقع ٕاال  فٕان هذه املادة 
ٔن ا ىل الرمغ من  اص يف العالقات املثلیة،  ٔش متیزي ضد ا ٔن ا ش اص املثلیني واملثلیات ومزدو  خلصحملايم املالزيي شافعي عبد العزز بیلو قد الوطين  ٔش الوضع يف وقت سابق، قائال ٕان حقوق ا

يس وال  ه اجل ستان مواضیع التو ارضت  يس يه "قریبة من العدم". وقد  ه اجل ولیة.التو سان ا ت حقوق إال تد سانیة يف م  هویة اجل

اك  سريیال

لامدة  اك وفقا  ري قانونیة يف رسي ال سیة املثلیة  ت قانونمن  365تعترب العالقات اجل كن هناك العقو ني مل  تا)، . ويف  البا ما یعترب قانو م حماكامت معروفة مبوجب هذه املادة ملدة نصف قرن تقریبا (
يس املتنوع یثري إالشاكلیة. لغة اليت تومص املیل اجل ىل ا  فٕان إالبقاء 

ر  ا يف  رفضت، 2017ويف اكنون الثاين / ینا ة اقرتا ك ة ال تتعلق الوطنی العمل خطةاحلكومة الرسیال ٔهنا ثقاف ٔ ب سیة املثلیة ، ووصفت هذه املس سان یويص بعدم جترمي العالقات اجل ة حلقوق إال
ة. ویعارض ي تضطلع به وزارة اخلارج ور الرائد ا الل معلیة مشرتكة بني الوزارات، مع ا سان. وقد وضعت خطة العمل هذه من  ن البوذیون احملافظون يف حبقوق إال ال ا و اجلزریة ر  هذه ا

ٔشار. 365شدة ٕالغاء املادة  يس املثيل، ولكهنا  و شاط اجل ٔن احلكومة تعارض ال ة ٕاىل  ر الص ٔدرج يف مرشوع اخلطة وز ىل هذا الشعور،  ، يف معرض رده  ٔي خشص ملامرسته. ولع لن تالحق 
سیة ومغا ٔعضاء جممتع املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل ه  سیة. وقد وا و اجل ادا ٕاىل م ٔي خشص اس متیزي ضد  ٔال یتٕاضافة، حتظر ا شك، ومه خيشون  سیة هذه اخلطوة  وقفوا عن ري الهویة اجل

.ٔ ٔهنا خط ىل  ریة  غا ري م سیة  القات  ٔیة  زال یعامل  ٔرض ال  ة إالیذاء ما دام قانون ا  موا
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ٔوسط  الرشق ا
ٕالفصاح عن هوهتم رغب املؤلفون   ال 

ام  الل بدایة  ٔوسط  طقة الرشق ا لب م ٔ ساين يف  يس واجل رشیعها يف املامرسات القانونیة واليت تؤدي ٕاىل  2017ٕان تناول قضا التنوع اجل ة مت  ی ٔحاكم ا ري من ا داً. الك اكن حمدودًا وسلبیًا 
ٔنظر ٕاىل  ٔراء ( رد التعبري عن ا ٔو الغرامات املالیة حىت  ٔخرى اكجل  ت وحشیة  ٔو عقو دام  ٔشار الكویتإال  ، ىل الرمغ من ذ  . فاع عن هذه القضا ٔو ا ارسون)  ٔن العالقات املثلیة  ا ٕاىل 

شعبة مضن التقالید والرتاث إالساليم بني  ال م ساءالر ني و  وال خف ش ولكن م ستطیع فهيا املثلیون واملثلیات الع ىل الرمغ من ذ هناك بعض املدن اليت  د سواء.  ٔنفسهم.  إالفصاح دونىل  عن 
ل ٔ  رة العار والنبذ من ق سانیة املغا ٔو هوهتم اجل يس املثيل  هم اجل ن یفصحون عن تو ٔفراد ا ه ا متع یوا امة يف ا دة  ي یؤدي ٕاىلوكقا متیزي والعنف. رسمه وا عي وا  الومص إالج

سان يف جمال  شطاء العاملیني يف جمال حقوق إال ل ال دمة من ق لغة املست اسب ا سانیة، املثلیني واملثلیات ومزدو ا التنوعٕالضافة ملا سبق ال ت يس والهویة اجل ه اجل ري (التو يس ومغا ه اجل لتوج
ٔوسط.  طقة الرشق ا عیة يف م سانیة) مع مفاهمي الهویة والتعابري إالج ال السیايس مدعوم بتفسريا یؤديالهویة اجل البُا ٕاىل رصاعي عقائدي يف ا رخي هذا احلدیث  وسیاسیة و ة وفوائد ج ت دی

 ثقايف.

ٔزمةلفت  سانیة ا الیًا  إال دة و 11يف العراق  لمسا ة  يل ب يف سور  3ملیون خشص حبا زح دا سانیة و 13ٔن  یقدرمالیني  دة ٕا ة ٕاىل مسا مين يف  5ملیون خشص حبا مالیني الجئ. ويف ا
ٔكرث  18.8 -الساكن  ثلثا، حيتاج 2017ٓذار / مارس  ة ٕاىل املعونة، وهناك ثالثة مالیني الجئ. وب راتملیون خشص حبا داد هائ من الناس التقد ٔ من تنوع  حتفظا، من بني هؤالء الساكن هناك 

س). سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل لیات ومزدو التو لیني وم سانیة (م يس والهویة اجل ه اجل  طیبف التو

ة  ه هذه الف ٕالضافة ٕاىل  إالضطهادتوا ٔصلیة  لجوء العنفيف جممتعاهتم ا ان ا اص يف ب شلك  طاليب جلوء  ونه  ي یوا ان  ا دم استقرار الب ت اليت تلعب دورًا يف  د ة. هناك بعض الت املؤق
ٔقالمي حتت  دد من ا رة و ا : مع اسمترارر احلرب ا ام يف العراق وشامل سور شلك  سانیة  تضطهدداعش اليت  سیطرةواملنطقة  ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ل املثلیني واملثلیات ومزدو التو وتق

ٔنه " ىل  س ف یظهر  اليف تطهريوثنائيي اجل رها" واحلكومة اليت ٔ ٕالضافة ٕاىل النظام القضايئ  تد شیات وحشیة.  ل ان  بريشلك  الفاسدم ي یبعث اخلوف مضن ساكن هذه الب ٔمر ا داً ا
متیزي وإالضطهاد  ة من ا ٔي را ىل  الهائالنوالیؤمن  ن لسوء املعام  مستوىاحلاصالن  ٔما سجیل  لیة تعترب مراكز ال ا ت الزنوح ا ن یصلون ٕاىل خم ٔوالئك ا سبة  ل ٔما  متعات والعائالت.  ا

سانیة. ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ٔحشاص املثلیني واملثلیات ومزدو التو سبة ل ل اطر  لم  والتعرض 

ٔثريٕان  ىل  ت دة الضغط  هتا هو ز لهيا ومراق ٔثري  ة والت ٔوسط مؤخرا مع صعود احلراكت إالسالم طقة الرشق ا سالتغريات السیاسیة اليت شهدهتا م سیة واجل ٔقلیات اجل اانیة. واكن هذا واحضا يف ا  لی
ریا ومرص رخيیا من 2016ام يف  وتوس واملغرب و ة  ٔنظمة إالسالم ران، وكذ يف ا رب إالنرتنت وبصورة خشصیة عن السعودیة العربیة واململكة ٕا كون التعبري  ٔن  ول  ريها. وميكن يف هذه ا ، و

دا. ساين خطرا  يس واجل  التنوع اجل

دا، و  ٔفراد "معربن"  كن ا ا ٕان مل  س ول ذات مواقف مرحية  دد من ا ات العدائیة هناك  ىل الرمغ من الب ن العامة (انظر قوانني التجرمي والرتوجي و ٔما رس قوانني احلیاء العام يف ا لتايل 
ث  ٔوسط ح ىل الرشق ا اال  ة). یقدم لبنان م ري احلكوم لمنظامت  ه  الق، والعوائق يف و ٔ ت لعام  یتطوروا عتقاالت مبوجب قانون العقو شلك ٕاجيايب، ولكن  زال  1943القطاع الفانوين  ال 

ظامت حصیة لبنانیة كربى  ، قامت م ىل ذ الوة  زاحتدث. و ت العق  ٕ ضطرا سیة من قامئة  ودا املثلیة اجل ىل العالقات املثلیة، ولكن یضع ق ي ال یعاقب  د يف املنطقة ا ٔردن الب الوح لیة. وا
ٔحاكم احلیاء العام) مبوجب  ت لعام   320املادةىل حریة التعبري (مبوجب   .1960من قانون العقو

اصة يف  سیة  ٔقلیات اجل ه ا دام يه قضیة دامئة العهد توا ٔوسط، فٕان عقوبة إال مين السعودیة العربیة اململكةٔما يف اجلزء اجلنويب من الرشق ا دام تقع يف النظام وا ٔن عقوبة إال ىل الرمغ من  . و
دة، ميكن احلمك  رية. يف دو إالمارات العربیة املت ٔ ٔهنا مل تنفذ يف السنوات ا دة، ٕاال  ٔسايس يف قطر وإالمارات العربیة املت س بعقوبة السجن ملدة عرش سنوات، وميكن ا اص من نفس اجل ٔش ىل 

ات الكميیائیة. يف قطر، ومبوجب ٔ  ريها من العال ات الهرمونیة و لعال ت قانونن خيضعوا  دث املادة 0042املعدل لعام  العقو لواط اليت تفرض  296، تت ىل ا ٔو إالغواء"  ٔو التحریض  عن "التحریض 
 عقوبة السجن.

ل  ظامت م ور يف العرا مشسيف لبنان،  ملمتثل م را ٔن بعض وسائل يف توس، و ٕا ملالحظة  ر  ٔيت يف الوقت املناسب. ومن اجلد سانیة سوف ی سیة واجل ٔقلیات اجل ٔن ا ش ٔن التغیري  ٔمل يف  ق ا
رية  ٔ ٓونة ا ريت لهجهتا يف ا عیة)  ج ٔوسط (التلفزیون والشباكت  الم يف الرشق ا لنقاش -إال ىل ٕاجياد طریق حنو املساواة من إالساءة دون حتفظ ٕاىل سلبیة حمایدة (السامح  د ذ  سا ). وقد 

دات السیاسیة. ٔج سیان يف خضم جضیج احلرب وا ٔو ال ستغالل  ٔو  ن تعرضوا لالضطهاد  اص ا ٔش سبة ل  ل
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 ٔورو

 ان الوقت لتطبیق امحلایة 

 ٔورو-فریق ٕالغا

ام   الل  سانیة  ري الهویة اجل سانیة وومغا ري الهویة اجل يس ومغا داث  2016شهدت حركة املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔ ىل املستوى الوطين ارتباطا وثیقا  ٔورو مدى ارتباط معلها  يف 
الم، اكن هنا ٔوسع نطاقا. وبغض النظر عن العناون يف وسائل إال ٔورالندو يف فلوریدا العاملیة ا دي بولز يف  ىل  ٔثري الهجوم املروع  اد ت ٔ شلك رصحي؛  ك عنرص من املساواة فهيا. واكن بعضها واحضا 

اص املثلیات واملثلیني ومز  ٔش كفي ٕالبقاء ا ٔورو حول جرامئ الكراهیة وما ٕاذا اكنت احلكومات واملؤسسات تفعل ما  ت يف  ح احملاد ه اجلف س.دو التو سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل  يس ومغا

ٔوىل لوه ا سانیة  ري الهویة اجل سیة ومغا ني ومزدو املیول اجل ملثلیني واملثلیات ومزدو ٔخرى ذات ص  كون العناون ا اریوهات الميكن وقد ال  لهم يف هكذا س ارب املعاشة من ق ٔن الت ، ٕاال 
لجوء والهجرة واملسائل إالجرائیة جتاهلها. واكن وراء املناقشا ار قرار ا املرتبطةت حول ا ٔخ لجوء املثلیني. وتبعت  ها ملمتسو ا دا اليت یوا دة مبغادرة هبذه العملیات قصص احلاالت املعقدة  ململكة املت

ٔورويب تقارر  ري الهویة اجل  مزتایدةحتاد ا شار اخلطاب السیايس عن ارتفاع جرامئ الكراهیة، مبا يف ذ العنف املركب ضد املثلیني واملثلیات ومغا دة. ویثري ان ٔحناء خمتلفة من اململكة املت سانیة يف 
ٔن ال  سانیة،  ري الهویة اجل سیة ومغا ٔمام جممتع املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل دیة  ٔسئ  ا  ار ٔورو و رب  ٔو "الشعبوي"  ش فداء  ك متع  دمون هذا ا ست ارشة  یناشدونهسیاسیني ٕاما  م

ل وسائل ميقراطیة م ىل املؤسسات ا عتداءات  سان". تؤر  دمه يف جمال حقوق إال ٔوراق اع ٔصواهتم يف حماو ٕالثبات " ىل  شاط املثلیات واملثلیني  لحصول  ىل  ارشا  ٔثريا م الم واحملامك ت إال
ر  يس ومغا سیة.ومزدو املیل اجل  ي الهویة اجل

لمثلیني واملثلی سبة  ل ذة يف التباطؤ  ٓ رشیعیة  ث العملیات ال لنا يف فرتة ح ٔننا د ٔورو من الواحض  قرتاب من املشهد يف  س. عند  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل ات ومزدو التو
ذ القوانني والسیاسات ه تنف ي یصبح ف ىل مدى السنوات ال  ان الوقت ا س  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل لمثلیني واملثلیات ومزدو التو ملساواة بني  ٔمرا  15املتعلقة  املاضیة 

دم وجود  ٔیضا لضامن  ٔفراد بل  اة ا قي يف جتربة ح ز القانونیة ٕاىل تغیري حق ٔن ترتمج الفوا س من املهم فقط ضامن  . ل و ٓلك لت املاكسب.ح ٔو ت راجع"  " 

لقض رتاف القانوين  ال رتبط ارتباطا ال ینفصم  ه  يس ولك ه اجل لتو ىل القانون املتعلق  ركز  شور ال  ٔن هذا امل ىل الرمغ من  ٔمام. ويف و ه یتقدم  ٕاىل ا زال التقدم القانوين ف سانیة وهو جمال ال  ا اجل
رلندا. وجيري سن العدید من التط صوت، 2016حزران / یونیه  ٔ امنرك ومالطة و ي انضم ٕاىل ا ٔ تقرر املصري، ا د ىل م رشیع القامئ  ري الربملان الرنوجيي لصاحل ال ة املتعلقة بقوانني مغا ورات التقدم

ن وب  سانیة يف القانون يف فرسا والیو ٔوروبیة) انظر الهویة اجل ٔورانیا والسوید والربتغال وحممكة العدل ا دة و  .2017ٔورو السنوي -ٕالغا السنوي لتقررلجیاك ولوسمبورغ ومالطة واململكة املت

دة   يس) ز ه اجل سبة من املثلیني واملثلیات ومزدو التو شلكون  ن  س (ا اص ثنائيي اجل ٔش سان  ملثل، ازدادت وضوح حقوق إال ام و ٔدرجت املزید من املؤسسات 2016برية يف  : فقد 
ل املثال،  ىل س س يف معلهم،  ائيي اجل ة املسائل املتعلقة ب درت ٕاىل اع ٔضافتواحلكومات رصا ن، وهولندا،  متیزي، وبلجیاك، والیو سیة ٕاىل قانون ا رشیعات البوسنة والهرسك اخلصائص اجل د 

 ٔكرث مشولیة.

ٔوروبیة. حيتفل الرشاكء املثلیني يف  ان ا ٔرسة يف العدید من الب ناسمترت إالجنازات املهمة يف جمال قوانني ا ام  وقربص الیو ن يف بدایة  سجیلها يف  الب ٔول رشاكة مدنیة مت   مرر. 2016ب
ٔیطالیون قانون الرشاكة املدنیة التارخيي ب نا لتوسیع حقوق وحامیة الرشاكاملرشعون ا ي مت انتظاره ملدة طوی  يف سلوف ٔشهر من النقاش احلاد وإالنقسام. مك مت ٕاقرار مرشوع القانون ا لني يف عد  ء املس

ذ يف 2017ام  بدایة زي التنف سجیل الرشاكت املدنیة  ل قانون  ام  استونیا. وحىت يف ظل غیان تطبیق اكمل القوانني د لندا. كام مت ٕاقرار املساواة يف الزواج يف 2016يف  لو  ف  وغرینالند طارق ج
ا يف مان ٔوف ٓیلجزرة  ا ين الوا الثاين م ٔو ت ين املشرتك  ٔصبح الت ات  الربتغال.  لرشاكء و الزو رتاف تلقايئ  ساء مما یعين ا حت الوصول ٕاىل العنایة الصحیة يف جمال إالجناب مجلیع ال ٔ كام 

ام  ين احلايل يف  هتاء من مرشوع ٕاصالح قانون الت ل الرشاكء امل  2016املثلیات). كام مت إال ين من ق شمل الت ي مت توسیعه ل لني يف سورسا.وا  س

ٔحاكما يف  سان  ٔوروبیة حلقوق إال ٔصدرت احملمكة ا ث  ٔرسة، ح ٔحاكما هامة يف جمال ا ٔیضا  ٔوروبیة  ٔصدرت احملامك ا ك قضیةو ٔزواج من  رواتیا ضد ج ٔن مجع مشل ا ش ٔصدرته احملمكة  ٔول حمك  )
س)،  دنفس اجل اكل یويشو ان، ازدهرت امل (ٕایطالیا )وم دد قلیل من الب ٔنه يف  ٔیضا  ر  ر  هتك حقوقهم). ومن اجلد س ترصحي ٕاقامة ی د يف زوج من نفس اجل ح رشیك وا داوالت حول رفض م

رتا الیا ٕاماكنیة سن قوانني شام لال امنرك  ٔرس. وتناقش هولندا وا ٔشاكل ا اكمل جبمیع  ء القانونیني رتاف ا ٓ ل ا ٔمومة، م ٔبوة وا ٔدوار ا ٔنواع خمتلفة من  ن و ٔكرث من وا هيا  ٔرس اليت  ف 
ٔرسة.  جزء من ا عیني املعرتف هبم  ج ء  ٓ ٔبویة وا ان ويفذوي احلقوق ا ل من ، قام ٔخرى ب الن تلفزیوين لر ٔول ٕا ث مت بث  ٔرس قوس قزح، ح رفع مستوى الوعي حول وجود  الناشطون 

ٔلبانیا. ٔطفاهلام يف  س و  نفس اجل

اء  ستف ٔو الزواج عن طریق  ٔرسیة  ید تعریف احلیاة ا ٔن تق ش ٔيت هذا اخلرب السار يف تناقض صارخ مع املناقشات اجلاریة  ايف  -وی اء رومانیا العام ولیتوانیا ورومانیا جورج اقشة استف . وقد رافقت م
ل  نئیضا قضیة قضائیة مرئیة بنفس القدر من ق ىل هذ زو الیا، يف وقت كتابة هذا التقرر، جيري النظر يف املسائل املعروضة  . و ٔزواج يف الب رتاف هبام  رغبان يف  س  القضیة ه من نفس اجل

 ٔ ة ٕاجيابیة يف العام املايض: فقد تبني  ٔرسة اكن  ن ٔن قضا ا ش دا  ٔن صو وا ري  ٔورويب.  ىل  ،سورسان املبادرة الشعبیة يف يف حممكة العدل التابعة لالحتاد ا ٔهنا تصویت  اليت وصفت يف البدایة ب
دم  ون  ار الناخ شطاء، اخ فة قام هبا ال ٔعقاب مح مك س. ويف  ٔزواج من نفس اجل ىل عواقب وخمية حممت ل لزواج.إالصالح الرضیيب، تنطوي  سانیا  ستوري احلايل احملاید   تعدیل التعریف ا

ان،  ٔمور يف العدید من الب رلنومع تقدم ا ٔ ٔملانیا ومالطة و ل  ن م ٔما ري حمققة يف  زال املساواة يف الزواج  ا. وال  ٔكرث وضو اورة  ول ا ٔشري ٕالیه سابقا، ٔصبحت الثغرات املسمترة يف ا دا الشاملیة. وكام 
ت الس  ر دى ا ٔن ٕا ٔسباب كثرية. ومما یؤسف   ىس  لغة فٕان نقاش الرشاكت املدنیة يف ٕایطالیا اكن ال ت ين  املهینةلبیة املرتبطة مبصادقة مرشوع القانون يه ا ا الربملانیون وٕالغاء الت د ست اليت 

لوا من القانون.  الثاين 
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ام  ات السلبیة لٕالبالغ عهنا يف  ٔن هناك العدید التو متع 2016ومن املؤسف  ىل ا ة تفرضها حكوماهتا. وازداد الضغط  ٔوروبیة ضغوطا ٕاضاف ان ا متع املدين يف العدید من الب ات ا ه جام . وتوا
شلك ملحوظ يف  نقالب يف یولیو.  ریااملدين  ٔعقاب حماو  لقتيف  ٔ ة املتعلقة  و ري احلكوم سانیة وسط خماوف ماكتب املنظامت  ري الهویة اجل يس ومغا ملثلیني واملثلیات ومزدو املیل اجل

د ٔ ظمي مسريات الفخر املثلیة واحلد من  اولت فهيا ختویف م لعنف  عددة  لنا هتدیدات م طرفة  ات م ٔصدرت جام ري واحضة من إالرهاب. وقد  يس ومغا اث املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل
ب حظر السلطات لها. وشهد نظراهئم البولندیون الهوی راجعت يف وقت الحق س شطة اليت  ٔ سانیة. ويه ا ت قریة  جهامتة اجل س اسبات. يف هنغار اك دة م هبم يف  لومىل ماك اجلنوبیة شهرة  ٔسو

ري التقلیدي". سهتدف الزواج " ایة"  ث قدمت قانو "مضادة ل  يف هنایة العام ح

دم تدابري ماكحف ست  ، ٕالضافة ٕاىل ذ داث العامةو ٔ ل امجلعیات، وتنظمي ا اج سلمیا، وشك ح ل احلق يف  ٔساسیة، م ت ا ىل حنو مزتاید لتربر احلد من احلر لمثلیني ومزدو  ة إالرهاب 
ام  ي حلق مبسرية الفخر  ضطراب ا دث حبریة. ٕان  ٔو الت سانیة  ري الهویة اجل يس ومغا ٔذنت مبسريات خفر مماث بعد  رسيف  2016املیل اجل ني ٕایطالیتني فقط  ٔن السلطات يف مدین قة  ٔو حق

سباهتم. واكنت  ىل حامیة مك ٔن حيرصوا  لناشطني املثلیني  سیة. ال ميكن  ٔم رئ ، دامئا رمزا حلقوق االٕ  الفخر مسرياتالضغط الشدید يه  ميقراطیة. ومع ذ ىل مدى فعالیة ا ٔساسیة ومؤرشا  سان ا
ل  لمستق ست ضام  ات السابقة ل ا ٔن الن ٔورو یعين  ة يف  ل  اسطنبولاكنت  -فٕان السیاق السیايس املتغري رس ن، م ٔما اص. ويف العدید من ا شلك  حندار املدمر  ىل  اًال   بولندام

، ا.   وهنغار كون حصی ٔن  ٔیضا  دائیة لعملهم. حلسن احلظ، العكس ميكن  ٔكرث  ٔصبح  اخ  حجة، ولكن الناشطني یعملون يف م زال مسريات الفخر  سأكرب حضور لها  خفر مرسةییف شهدت ال  ٔود  و
ام  ٔوىل يف  دا . و 2016عقدت مسريهتا ا كون وا ٔن  بار ال ميكن  خ ميقراطیة، ولكن هذا  بارا ل ام. -قد مت اعتبار هذه إالجنازات اخ  ٔنه حيتاج ٕاىل التطبق لك 

ام  دا من لك  رزة  ل املثال ال احلرص)  مسة  ىل س الم،  س، وسائل إال ا ازة (السیاسیون، قادة الك ت الشخصیات املن زال خطا االت لتعلیقات وحنن ننظر ٕاىلال  دة   املايض. واكنت هناك 
سهم والتعبري عنه. وقد مت حتدید هذه التعلیقات يف الربامج التلفزیونیة  ىل  یف خيتار الناس التعرف  ٔو  يس  ه اجل ٔن التو ش ب املدرسیة يف مجهوریة مقدونیا ینة  ا، والك نیا وجورج ٔرم يف 

ة السابقة وبولندا، يف وسا عي يف البوسنة والهرسك (انظر الیوغوسالف ج الل وسائل التواصل  سامح، ومن  ل ال ٔ ني من  ابعة معل الصحف الم البیالروسیة بعد م لعام  السنوي التقررئل إال
 ٔورو ملزید من التفاصیل).-من ٕایلغا 2017

ىل ن هتا  رش رسا البا ما ت ريه من القادة املؤرن،  ٔو  ٔو سیايس  امة معروفة  زي من مف خشصیة  ي حيفزه الت م ا ٔيت ال ىل املثلیات واملثلیني  -طاق واسع وعندما ی ٔثري السليب  زید من الت مما 
سمعونه، وحيمتل  ن  سانیة ا ري الهویة اجل سیة ومغا ري الهویة ومزدو املیول اجل يس ومغا ٔكد الناشطون من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٓراء متیزيیة . كام  ن حيملون  ٓخرن ا شجع ا ٔن 

الل نقاش موضوع الرشاكت املدنیة ا السیاسیون  د ىل الطبیعة املثرية لالنقسام والهجوم لبعض احلجج اليت است سانیة يف ٕایطالیا  ىل خطاب . وثقت املنظاجل ٔم  ة العدید من ا ري احلكوم امت 
ام  ٔرس قوس قزح. ويف  ة حمفوظة  ٔكرث جشا ل املسؤولني املنتخبني، مع الترصحيات ا زي من ق ري 2016الت يس ومغا لمثلیني ومزدو املیل اجل اهض  ٔم عن خطاب م ىل  ٔیضا العثور  ، ميكن 

اب  نت سانیة يف امللصقات  ٔستاذ يف االهویة اجل ٔیضا)، و ت  ا نت ل  حتادیة (ق عي اليت ینظمها السیاسیون يف مقدونیا  ج ات وسائط التواصل  ا، ويف صف ملدرسة الثانویة يف یة يف جورج
وفا (انظر ٕالغا سا حبلول هنایة العام يف مو ي سیصبح رئ ل ا ٔورو -رصبیا، الر  ملزید من التفاصیل).  2017السنویة املراجعةی

ظامت املثلیات وا ري من م ٔولویة واحضة لك ٔصبح  ٔنه  ىل الرمغ من  ٔنه  لجوء من السامت احملرية يف استعراض هذا العام . ومن احملري  ٔن ا سانیة، ٕاال  ري الهویة اجل سیة ومغا ملثلیني ومزدو املیول اجل
ٔجنزت هناك تطورات  ٔوروبیة.  انب السلطات الوطنیة وا إاجيابیة حمدودة لٕالبالغ عهنا من  سانیة، ولكن يف العدید  التف سیة والهویة اجل ىل قانون جلوء یتضمن ٕاشارات ٕاىل املیول اجل رية  ٔ لمسات ا ا

ٔعرب الناشطون عن قلقهم.  ٔخرى،  ان ا ري اله انتقدتمن الب يس ومغا لجوء املثلیني واملثلیات ومزدو املیل اجل ىل طاليب ا ٔثري التغیريات القانونیة  ة السویدیة ت ري احلكوم سانیة املنظامت  ویة اجل
س. ٓم  وثنائيي اجل ن  دم وجود مسا ٔن  ش اوف  رة ا دة، يف ٕا سلندا واململكة املت ٔ لندا و ل املثال يف ٕاسبانیا وف ىل س متع املدين،  ٔ ا لجوء من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل وقد بد ة لطاليب ا

ٔورويب يف ٔساسیة لالحتاد ا ٔت واك احلقوق ا سیة. بد ري الهویة اجل يس ومغا لجوء من  رصد اجل مع املقدم لطاليب ا ٔورو ا ٔحناء  ة يف مجیع  ري احلكوم متع املدين واملنظامت  ات ا الوضع. وعززت جام
ر  يس ومغا ٔت بعض املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل لسالمة، كام بد اوف املتعلقة  ل السلطات العامة ملعاجلة ا ة ٕاىل تد ا ٔن هناك  سانیة ولكن من الواحض  ٔملانیة يف  السلطاتي الهویة اجل ا

سانیة. 2016ام  ري الهویة اجل يس ومغا لجوء من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل اص لطاليب ا ٔول سكن  ح   بف

عتقال التعسفي والتعذیب والق  ٔن  . یبدو  ٔورو ٔحناء  ام به يف بعض  زال یتعني الق ي ال  سمترار حبجم العمل ا ر رابطة ٕالغا  ٔ وتذ ارج نطاق القضاء و سبة ملعظمنا، ولكن ل  ل ات غریبة  هنا مصطل
ة ملا حيدث تتكشف وحن ق امة احلق شان. ٕان الض سانیة يف الش رو الهویة اجل ال املثلیون وومغا ه الر ي یوا لضبط الواقع ا ل سنكون  قادرن هذا هو  ٔمل يف العام املق ة، ولكن ن ن نذهب ٕاىل الطبا

یف تع دیثات حول  سان مرعبة، ولكىل ٕادراج الت ٔجزاء من احلا إال ت.  د ل من هذه الت متع املثلیني هناك. دعو ال خن ويل مع الوضع ویف دمع ا متع ا ا امل ا شطة یتطلب م حركة  ن معلنا 
راه يف ا ٔن  ي نود  هتا خللق التغیري ا ٔوروبیة ٕاىل حشد لك تصمميها وقوهتا ومرو ته. حتتاج احلركة ا  لعامل.موا
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انوسیا: سنة من التقدم الثابت حنو املساواة  ٔوق

ٔهو و و هیرني   راميوند رو

س س مجعیة تونغا لیت ٔهو رئ سان وهیرني  س مؤسسة اكالیدسكوب حلقوق إال و رئ  راميوند رو

یربايت)  ون ( م و  وك) و تی ٔوتنغا من مجعیة يت تیاري (جزر  ر  شكر   ملشاراكهتم يف هذا املقال.بود املؤلفان 

امة  حملة 

ٔش  انوسیا يف ا ٔوق سیة يف  ري الهویة اجل يس ومغا دة تطورات ٕاجيابیة ف یتعلق حبقوق املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ىل مستوى  12هر ال دثت  بري  ٔسرتالیا تقدم  ٔحرز يف  املاضیة. 
ت ٔقالمي، وال س يف الوال ت وا رم الوال ول)، مع ٕازا قدرة ا لرشد (الق ساو  ين وسنا م ویزنالند املساواة يف الت ت  فاع القضائیة اليت ختلفت يف السابق عن املساواة. س ٔ "ا د دام م ىل است ني 

ين وسمح ، وتعرض املساواة يف الت لعالقات املس شئ نظاما  ٔسرتالیا قوانني ت وب  ٔقرت ج ام  املسبق املثيل". و ٔر ري ا ٔ صطناعي وت ا إالجناب  ولوج ك لوصول ٕاىل  س  ٔزواج من نفس اجل ل
يس  ه اجل الج حتویل التو ٔكرث فعالیة ضد مقديم  ح اختاذ ٕاجراءات  لشاكوى الصحیة ی دیدا  ور نظاما  ك لت ف ٔد ني  رشیع املتعلقإالیثاریة، يف  حتادي، اسمتر ال ىل الصعید  ، و  . ومع ذ

لیربالیة  ٔن احلكومة ا ني  ا -ملساواة يف الرتاجع، يف  ٔش الت اجلنائیة ل ىل شطب الس ا  لنت حكومة نیوزیلندا عز ٔ ة. وقد  ٓم مج ٕادماج املدارس ا ر بري  د  ص الوطنیة احلالیة قلصت ٕاىل 
لفعل  ٔن حققت  س بعد  لرتايض من نفس اجل يس  رخيیا من السلوك اجل بريا حنو املساواة يف السنوات السابقة .املدانني   تقدما قانونیا 

ٔصدرت ساموا قوانني    يس املثيل، و ورو جترمي السلوك اجل ٔلغت  طقة احملیط الهادئ،: فقد  ان يف م ٔساس املیل اسمتر ٕاصالح القوانني يف بعض الب ىل  ٔحاكم املتعلقة جبرامئ الكراهیة  شدید ا سمح ب
يس.  تعمل ا  يس املثيل مع الناشطنياجل زال جترم السلوك اجل ت القضائیة اليت ال  وري الشامل يف الوال ستعراض ا ل  سان م ولیة حلقوق إال ل لیات ا ٔ ىل مواص الضغط من   احمللیني 

ن الوطين واالٕ  ىل الصعید انب الناشطني  دة يف التعبئة والتواصل من  دة قوانني إالصالح. كام شهد العام املايض ز ٔحناء املنطقة، وز شار التجرمي يف مجیع  ٔن یقل ان ٔمل يف  ىل ا قلميي، مما یبعث 
 وسیاسات امحلایة.

 التجرمي

ر / مایو ورو جترمي السلوك اجل ٔلغتوقد  ٔ ل احملیط  2016يس املثيل يف  يس املثيل دا ت القضائیة اليت جترم السلوك اجل دد الوال ض  ٔدى ذ ٕاىل ختف لجرامئ. و دید  الل ٕاقرار قانون  من 
ن، وتونغا، وتوفالو. ا اجلدیدة، وساموا، وجزر سل بوا غی وك، وكريیباس، و ت: جزر   الهادئ ٕاىل سبع وال

ٔن ا اجلدیدة  ٕاال  بوا غی ن و ا. خضعت ساموا وجزر سل س خفضة  ة ما زالت م ت القضائیة السبع املتبق الت ٕالغاء التجرمي يف الوال ام اح وري الشامل يف جملس حقوق  2016يف  الستعراضها ا
ت الثالث توصیات ٕاللغاء جترمي  دة. وقد تلقت مجیع الوال ٔمم املت سان التابع ل سان، إال ىل جملس حقوق إال ولها. ويف ردها  ارت "مالحظة" هذه التوصیات بدال من ق يس املثيل، لكهنا اخ السلوك اجل

رت ا يف20ساموا (الفقرة  ذ س ممك لواط" ل ٔن ٕالغاء جترمي "ا لمجمتع الساموي ".  )  ة واملعتقدات املسیحیة  ب احلساسیات الثقاف ٔشارتهذا الوقت س ا اجلدیدة (ص  و ٔن قضا 53بوا غی ) ٕاىل 
ني  لحكومة"، يف  ٔولویة  الیا  ست  سانیة ل ري الهویة اجل يس ومغا رت"املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ن (الفقرة  ذ لسلوك 101جزر سل ٔهنا ال تؤید التوصیات املتعلقة  يس املثيل.)   اجل

سانیة يف ري الهویة اجل يس ومغا شطاء من املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔثناء املشاورات الوطنیة مع  ام ٔشارت احلكومة التونغیة  ام  2016  ٔوائل  دم رغبهتا يف دمع ٕالغاء جترمي   2017و ٕاىل 
ٔمهیة ا ىل  ٔكدت احلكومة  يس املثيل. ومع ذ  جراء مزید من املشاورات.السلوك اجل ٕ متع التونغاين ؤوصت  سیج ا سیة يف   ٔقلیات اجل

زا احلظر اجلنايئ  ٕ وك يف السنوات القلی املاضیة استعراضا شامال لقانون اجلرامئ اليت قد تويص  راون القانوين يف جزر  ب  ٔخرى). وقد ٔجرى مك ات  يس املثيل (من بني ٕاصال ىل السلوك اجل  
ٔن اق وك،  سانیة يف جزر  ري الهویة اجل يس ومغا شطاء من مجعیة يت تیار، ويه هیئة حقوق املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل رخي مؤكد ٕالصدار رتح  د  ٔنه ال یو زال معلقا و ستعراض ال 

یل. ىل مرشوع قانون من هذا الق رملاين  ٔو ٕاجراء تصویت   مرشوع القانون 

رشن الثاين / نومفرب  صوتت ٔییدا تفویض  2016كريیباس وساموا وتوفالو يف  دة  املستقل اخلبريلت ٔمم املت سانیة يف امجلعیة العامة ل يس والهویة اجل ه اجل ىل التو متیزي القامئ  محلایة من العنف وا املعين 
امع یعين ري الواحض ما ٕاذا اكن تصوهتم ا يس املثيل. ومن  ىل القوانني اليت جترم السلوك اجل يس (مبا يف  ىل الرمغ من إالبقاء  ه اجل ا يف موقفهم جتاه حقوق املثلیني واملثلیات ومزدو التو حتوال خف

ٔوىل ست هذه يه املرة ا دة. ول ٔمم املت ل ا الفات دا ابیة والت نت ات الك  ادة النظر يف دینام ٔو جمرد ٕا يس امل  ذ ٕالغاء التجرمي)  ان اليت جترم السلوك اجل ثيل يف احملیط اليت یصوت فهيا الب
الو وساموا وتوفالو البیان  ورو و دة. دمعت و ٔمم املت ىل مستوى ا يس  ه اجل ٓذار / مارس الهادئ لصاحل حقوق املثلیني واملثلیات ومزدو التو ٔعامل العنف  2011املشرتك الصادر يف  ٔن ٕاهناء  ش

ه  ادا ٕاىل التو سان اس اكت حلقوق إال هت يس املثيل يف ذ الوقت. واكوما یتصل هبا من ا ىل الرمغ من جترمي السلوك اجل دة،  ٔمم املت سان التابع ل سانیة يف جملس حقوق إال يس والهویة اجل نت اجل
الو وفانو  جي ونیوزیلندا و ٔسرتالیا وف دة يه  ٔمم املت ٔییدا تفویض اخلبري املستقل يف ا ٔخرى اليت صوتت لت انوسیة ا ٔوق ان ا ت اتوالب كن وال ا اجلدیدة عن التصویت، ومل  بوا غی نعت  ، ب ام

د ٔمم املت ري ا ورو صوتت لصاحل ٕالغاء تفویض خ ٔن  م  ارضة يف التصویت. ومن املثري لاله ن وتونغا  دة وجزر سل كرونزي املو يس املثيل بعد م ٔلغا جترمي السلوك اجل ٔهنا  ىل الرمغ  ة املستقل 
ٔشه  ر فقط.بضعة 

ول) وتعزز التحوالت التارخيیة  تعدیل سن الرشد (الق

ساو.   ري م ول)  دة يف املنطقة اليت اكن فهيا سن رشد (ق سرتالیة يه الوالیة القضائیة الوح ویزنالند  ص قامتوالیة  هنا الحٕ مترب  قوان ٔیلول / س ٔدى ٕاىل حتدید سن  2016يف  ساو  16مما  اما م
ريي. يس  شاط اجل س املثيل وال ىل ممارسة اجل ول)   سن رشد (ق

https://www.nauru-news.com/single-post/2016/05/27/Nauru-Government-updates-Criminal-Code-1
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ل  لرتايض ق يس املثيل  لسلوك اجل اص املدانني  ٔش الت اجلنائیة ل لغاء الس ٕ ٔیضا تقدما ف یتعلق  ٔسرتالیا ونیوزیلندا  سامنیا مرشوع 2016ٕالغاء التجرمي. ويف متوز / یولیه جسلت  ، عرضت حكومة 
شئ خمططا  الت هذه ٕالزاقانون ی لنت. الس ٔ رشن الثاين / نومفرب  و لشطب يف  ال خمطط  ا ٕاد زتا ویزنالند ا ٔ تطبی2016حكومة  ٔن یبد ٔول ، ومن املتوقع  یل يف النصف ا رشیع من هذا الق ق 

ام  لنت. 2017من  ر  ٔ رشیعات يف وقت ال 2017حكومة نیوزیلندا ويف شباط / فربا ال معلیة شطب ، مع سن  ا ٕاد زتا ٔسرتالیة يف نیو ساوث ویلز ٔیضا ا ت ا ى الوال حق من العام. و
ٔیضًا. الت  ٔسرتالیة، خططا لشطب هذه الس ، فضال عن ٕاقلمي العامصة ا ور ك  وف

ة عیة والثقاف ج صادیة و ق متیزي وحامیة احلقوق   ا

متیزي  قوانني ماكحفة ا

سهتدف السلو  اص املثلیني واملثلیات ومدرا ما تطبق القوانني اجلنائیة اليت  ٔش اة ا ىل ح بريا  ٔثريا  متیزي ما زال یؤر ت ٔن ا انوسیا ٕاال  ٔوق ٔحناء  س يف مجیع  يس من نفس اجل ه ك اجل زدو التو
د قوانني حتظ ة والسكن. تو ل حقوقهم يف العمل والتعلمي والص ة، م عیة والثقاف ج صادیة و ق يس مبا يف ذ حقوقهم  لحیاة اجل سیة  االت الرئ يس يف مجیع ا ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  ر ا

ٔس ىل  متیزي  جي ا وك وساموا يف جمال العام فقط. كام حتظر ف جي ونیوزیلندا وكذ يف جزر  ٔسرتالیا وف صادیة يف  ق عیة و لقوانني ج اكم  سیة يف دستورها (انظر القامئة ا اس املیول اجل
ٔحاك الل ال وا متیزي  اهضة ا ٔي تقدم ملموس ف یتعلق بقوانني م ٔنه مل حيرز  اله). ومما یؤسف   ٔ رشیعات"  ىل ال امة   شهرا املاضیة. 12م يف قسم "نظرة 

جزء من يس  ٔساس املیل اجل ىل  متیزي  سن قوانني حتظر ا دة توصیات  كرونزي املو ت م الو وجزر مارشال ووال وري الشامل اليت عقدت يف الفرتة بني  وقد تلقت  ستعراض ا -2015لسات 
ل "ٕاحراز مزید من التقدم 21الو (الفقرة  وردت. 2016 ٔ ة ٕاىل مزید من العمل واملشاورات" من  ا ٔن "هناك  ال". ) ب دة (الفقرة  والحظتيف هذا ا كرونزي املو ت م ٔمهیة 13(رفضت) وال  (

سان"، ولكهنا اكمل ملعایري حقوق إال ثال ا م ل  ٔ ا من  سیة ... يف قوانی يس. تناول "املیول اجل متیزي اجل ىل التوصیات املتعلقة  بتة. ومل تقدم جزر مارشال ردا حمددا  ٔي الزتامات   مل تقدم 

ه  رية اليت توا ت الك د دة من الت دنقص القدرات وا ه يف متیزيا  ماكحفة قوانني اع يس التو سانیة والهویة اجل لنظر  اجل ت احملیط الهادئ ، ال س  ة يف العدید من وال اليت تعمتدها احلكومة الفلبی
ٔن حظر ا  س) . وهذا یعين  ٔو اجل ل العرق  ٔخرى م ٔسس  ىل  متیزي (حىت  لحامیة من ا ٔطر قانونیة  هيا  س  ان ل ٔن العدید من الب ىلٕاىل  ال تعدیالت متیزي  س جمرد ٕاد يس ل ٔساس املیل اجل  

ىل لمتیزي  لتصدي  ٔو موسعة،  دیدة  شاء نظام قانوين شامل، مبا يف ذ مؤسسات  ىل القوانني القامئة، بل یتطلب بدال من ذ ٕا فة  كون هناك اسرتاتیجیة  طف ، قد  ىل ذ ٔسس. وبناء  مجیع ا
ت القضائی ة يف العدید من الوال ٔو ٕاضاف ل السیاسات الصحیة والتعلميیة  لواحئ والسیاسات اخلاصة لك قطاع (م لمتیزي يف ا ل ٕادراج تدابري امحلایة املناهضة  ٔ فع من  سانیة الوطنیة). ة ل السیاسات اجل

ل السیاسة اجل  سانیة دا سیة والهویة اجل ل املثال، یدفع الناشطون ٕاىل ٕادراج املیول اجل ىل س وك  ریل ففي جزر  ٔ سان /   . 2017سانیة الوطنیة، اليت من املقرر استعراضها يف ن

 مشولیة التعلمي 

ٔشهر ال  لمدارس خللق ب 12شهدت ا مع  ي یوفر املوارد وا ة املمول من احلكومة، وا ٓم مج املدارس ا ر بريا حول  دال سیاسیا  ٔسرتالیا  لطالب املثلیني و املاضیة يف  ٔكرث مشولیة  املثلیات ات 
افة الشعبویة ة من الص ٓم مج املدارس ا س. بعد وابل من املعارضة لرب سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا ه اجل بري من  ومزدو التو شلك  حتادیة  والربملانیني احملافظني، خفضت احلكومة 

مج اعتبارا من مارس  ٔو  2016الرب شلك . وقد متت ٕازا بعض املوارد  شطة اليت  ٔ ٔو ا روس  ىل مشاركة الطالب يف ا ن  ىل املدارس الثانویة، ویلزم موافقة الوا ٓن  مج ا رص الرب یدها، ویق تق
مج (انظر  مج، يالرمس البیانجزءا من الرب ر الرب ي ید ٔسرتالیا، ا ة يف  ٓم ، فٕان حتالف املدارس ا ٕالضافة ٕاىل ذ ام  ميول لن). و  .2017ما بعد 

لنت حکومة  ٔ ٔساسیة،  مج بصیغته ا ىل الرب ىل التغیريات اليت طرٔت  ورويف رد فعل  ک ٔسرتالیة العامصةوٕاقلمي  ف ٔصيل  ا شلكه ا مج وامليض قدما يف بطبیقع  متویل الرب ٔمواالً  ٔنھا ستخصص 
ٔکرث مشوال.  ا

ات التحویلیة   حظر العال

ل  ر  الصحیة الشاكوى قانوند ٔسرتالیا) ويف شباط / فربا ور ( ك ذ يف ف شاء مفوض  2017زي التنف ٕ لمثلیني". ویقيض القانون  ىل مقديم "العالج التحویيل  لقضاء  دیدة  ٔدوات  ي یوفر  ا
هتكون "مدونة ال  ن ی ٔخرى) ف یتعلق مبقديم اخلدمات الصحیة ا ٔوامر حظر (واختاذ ٕاجراءات  سلطة ٕاصدار  متتع  لشاكوى الصحیة  خلدمات الصحیة العامة" (املادة دید  سلوك العامة ف یتعلق 

شوهون اخلدمات اليت یقدمونھا، 95 ٔو  ن یضللون  ة (اجلدول ) . وشمل ذ مقديم اخلدمات ا الق ٔ ة و ٓم ن خيفقون يف تقدمي اخلدمات بطریقة  ة ٕاىل 2ٔو ا شري رصا ٔن القانون ال  ني  ). ويف 
رشیع املقرتح ٕاىل الربملان،  ال ال ه ٕاد لن ف ٔ ي  ة، وا ر الص ٔصدره وز ي  ة شريالعالج التحویيل، فٕان البیان الصحفي ا سلطة اختاذ ٕاجراء ضد  رصا متتع  ي  ٕاىل مفوض املطالبات الصحیة ا

الج حتویل املثلیني. ن یقدمون  اص ا ٔش  ا

 جرامئ الكراهیة والعنف

ت ساموا  ام  ٕالصدار دیدا قانوس ٔحاكم يف  ٔحاكم [املادة  2016ا عامل مشدد يف ٕاصدار ا يس  ٔساس املیل اجل ىل  اول دوافع العنف القامئ  ٔمام، يف 1( 7ی ) (ح)]. وهذه خطوة هامة ٕاىل ا
دا من الوال دد قلیل  ه  يس (انظر القسم املعنون "جرامئسیاق یضع ف ٔن جرامئ الكراهیة ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ش ٔحاكما حمددة  ىل املیول  ت القضائیة يف املنطقة  الكراهیة القامئة 

اله). ٔ سیة اليت تعترب ظرفا مشددا"   اجل

  

ٓذار / مارس  ویزنالن2017ويف  رشیعیة لوالیة  ٔصدرت امجلعیة ال ض  رشیعاتد ،  ، مسح القانون بتخف ل ذ عر املثيل"). وق مس "دفاع ا ٔیضا  فاع املسبق ضد املثلیني (املعروف  دام ا ملنع است
ٔسرتال  وب  لتايل فٕان ج ٔ. و ل اخلط ل ٕاىل الق ٔسرتالیا استعدادها ٕالصالهتمة الق وب  ٔبدت حكومة ج فاع  املسبق ضد املثلیني. وقد  دام ا ست لسامح  دة  سرتالیة الوح و  زال ا ح القانون، یا ال 

http://www.premier.tas.gov.au/releases/expunging_historic_homosexual_convictions
http://statements.qld.gov.au/Statement/2016/11/29/palaszczuk-government-outlines-path-forward-for-expunging-historical-gay-convictions
http://statements.qld.gov.au/Statement/2016/11/29/palaszczuk-government-outlines-path-forward-for-expunging-historical-gay-convictions
https://www.beehive.govt.nz/release/historical-homosexual-convictions-eligible-be-wiped
https://www.beehive.govt.nz/release/historical-homosexual-convictions-eligible-be-wiped
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/32/11/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/32/11/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/31/4/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/31/4/Add.1&Lang=E
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Jalal%20article.pdf
https://ministers.education.gov.au/birmingham/statement-safe-schools-coalition
http://www.starobserver.com.au/news/national-news/federal-government-to-make-changes-to-safe-schools-program-following-review/147634
http://www.theage.com.au/victoria/merlino-throws-safe-schools-a-300000-lifeline-20160321-gnnkiz.html
http://www.theage.com.au/victoria/merlino-throws-safe-schools-a-300000-lifeline-20160321-gnnkiz.html
http://www.abc.net.au/news/2016-08-26/safe-schools-act-government-funding-federal-changes/7790254
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/num_act/hca201622o2016227/
http://www.premier.vic.gov.au/new-laws-to-crack-down-on-dodgy-health-providers/
http://www.palemene.ws/new/wp-content/uploads/01.Acts/Acts%202016/Sentencing-Act-2016-Eng.pdf
https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/ACTS/2017/17AC006.pdf
https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/ACTS/2017/17AC006.pdf


داد  ٕ الیا  ٔسرتالیا  وب  فاع  املسبق ضد املثلیني.  تقررویقوم معهد ٕاصالح القانون يف ج دام ا ست ٔن یويص بعدم السامح  رحج  ي  ستفزاز، ا ر معهد  ووصفعن تعدیل قانون  ئب مد
نه "جهوىم ومتیزيى". فاع  املسبق ضد املثلیة  سرتاىل ا وب اصالح القانون   ج

  

ر  س يف الشارع يف شباط / فربا ان من نفس اجل جي، هومج زو نتقام.  2017ويف ف لرشطة خوفا من  ٔسامهئم وإالبالغ عن الهجوم  ٔبلغا عن خوفهام الشدید من الكشف عن  ٔدانتو رة جلنة  و مد
يس وكذ ٕاىل الرشطة. ه اجل لتو لجنة عن العنف املتصل  ىل ٕابالغ ا ٔشون راج، الهجوم وجشعت الناس  متیزي،  سان وماكحفة ا  حقوق إال

 

لعالقات  رتاف 

 اسرتالیا

ٔسرتا ٔقرت ويف  س. و ٔزواج من نفس اجل رتاف القانوين  ات لتحسني  ٔقالمي ٕاصال ت و دة وال ت  وبو  ویزنالندلیا، س ل  ٔسرتالیا ج ي د ين، ا لت س  ٔزواج من نفس اجل سمح ل رشیعا 
رشن الثاين / نومفرب  ذ يف  ر  2016زي التنف ٔسرتالیة2017وشباط / فربا ٓن الوالیة القضائیة ا زال إالقلمي الشاميل ا ىل التوايل. وال  ىل  ،  سیا،  تلفني  ٔزواج ا ين فقط ل د الت دة اليت تق الوح

ٔغسطس  ٓب /  اب حكومة عاملیة يف  ٔن انت ين. وقد  2016الرمغ من  ٓفاق ٕاصالح الت أدى ٕاىل حتسني  ٔول  د لمقاطعة الشاملیة و رشیعیة  ش، وهو عضو يف حزب العمل يف امجلعیة ال شايس 
ٔزواج املثلیني. ين املشرتك ل لت ٔصلیة يف اسرتالیا، حكومة إالقلمي الشاميل ٕاىل السامح  لشعوب ا ٔصلیني   عضو يف الربملان ا

  

ين، س انب املساواة يف الت شمل وٕاىل  س. وهذا  ٔزواج من نفس اجل دة احلقوق القانونیة ل رشیعات لز دة  ٔیضا  ٔسرتالیا  وب  ىل نطاق واسع  العالقات سجیل قانونت ج ت واليت تعكس 
س املزت  ٔزواج من نفس اجل ٔیضا ل ور وسمح  ك سرتالیة ونیو ساوث ویلز وویزنالند وسامنیا وف لفعل يف ٕاقلمي العامصة  وب املوجودة  القاهتم معرتف هبا مبوجب قانون ج كون  ٔن  ني يف اخلارج ب و

ٔصب ٔخر يف هذه القضیة،  ، بعد سنوات من الت ٕالضافة ٕاىل ذ لوصول ٕاىل ٔسرتالیا.  س  ٔزواج من نفس اجل لسامح ل رية  ٔ ٔسرتالیة ا ٔسرتالیا الوالیة القضائیة ا وب  احت ج ولوج  إالجناب ك
) يف مارس  صطناعي ال البدی ٔج ات ا رت خول يف   .2017(وكذ ل

ٔسرتالیا. وبرصف النظر عن إالقلمي الشاميل ا ٔحناء  س يف مجیع  ٔزواج من نفس اجل سبة ل ل دم املساواة  دة جوانب من  زال هناك  د يف إالقلمي وال  س، ال یو ين من نفس اجل لت ي ال یعرتف 
اسبون مع تعریف "العالقة الق الشاميل وال س ی ٔزواج من نفس اجل دم الیقني ف ٕاذا اكن ا سجیل العالقات، مما یثري  ٔي نظام ل ٔسرتالیا  اح يف غرب  ري م زال  ام ال  ٔر ٔن ا ٔمر الواقع". كام  امئة حبمك ا

ٔسرتالیا [ س يف غرب  ٔزواج من نفس اجل ام قانونل ٔر ٔسرتالیا.2( 19، القسم 2008لعام  ا ٔحناء  ري قانوين يف مجیع  اري  ام الت ٔر ٔن ا ني   )]، يف 

  

دم قد زال  س ال  ٔزواج من نفس اجل دم املساواة ل ا من  ٔكرث وضو ال ا ، فٕان ا ٔجریت يف متوز / یولیه ومع ذ ت الربملانیة اليت  ا نت ىل الزواج. وبعد  ، اكن لك من جمليس النواب 2016رهتم 
لتصویت احلر، وب ٔعضاهئا  لیربالیة والوطنیة احلامكة رفضت السامح  ٔحزاب ا ٔن ا ٔعضاء لصاحل املساواة يف الزواج. بید  لبیة من ا ابیا ٔ دا انت ٔن الزواج دال من ذ قدمت و ش اء وطين  جراء استف ٕ

ر  يس ومغا ات املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ارضت جام ا مح تصویت حر يف الربملان). وقد  ه يف  ي سیعق س (ا ٔنه من نفس اجل ٔساس  ىل  اء  ستف ىل نطاق واسع  سیة  ي الهویة اجل
ٔن ی ٔنه  ة القانونیة، ومن ش رشن الثاين / نومفرب ري رضوري من الناح ٔطفاهلم. ويف  س و ٔزواج من نفس اجل ة لومص ا ربا ملعاريض املساواة الزوج جراء  هزم، 2016وفر م ٕ سمح  ي  رشیع ا ال

سیةستف شطاء املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل ذ ذ احلني، واصل  لبیة. وم ٔ ٔحزاب احلامكة ب متتع ا ث ال  ىل  اء يف جملس الشیوخ، ح ل احلصول  ٔ سانیة الضغط من  روا الهویة اجل ومغا
ٓن السامح به. ٔحزاب احلامكة حىت ا ي رفضت ا  تصویت حر يف الربملان، وا

 نیوزیالندا

ٔغسطس  ٓب /  ذ  لزواج م س  ٔزواج من نفس اجل ٔن نیوزیلندا اليت مسحت ل لنظر ٕاىل  الل ال 2013و زال  12، مل حتدث تطورات هامة  لعالقات. وال  رتاف  ال شهرا املاضیة ف یتعلق 
لزواج:  تتلقىنیوزیلندا  زورون الب  ن  س ا ٔزواج من نفس اجل بريا من ا ٔغسطس  2118% من 45.8ددا  ٓب /  دث يف نیوزیلندا حىت  لیًا  ا م اكنوا من املقميني يف اخلارج (ومعظمهم 2016زوا

ٔسرتالیا).  من 

 جزر احملیط الهادئ

ٔقالمي الواقع اء بعض ا ست ٔي ماكن يف جزر احملیط او رتاف بعالقات املثلیني يف  دة، ال یمت  ت املت ٔو الوال دة  ٔو اململكة املت ٔو فرسا  الو، يف ة حتت والیة شیيل  لهادئ. وقد تلقت 
ر  ٔجرته يف اكنون الثاين / ینا ي  وري الشامل ا اطت 81-104من ٕاسبانیا (الفقرة  توصیة، 2016ستعراض ا ٔ س". ويف ردها،  اص من نفس اجل ٔش لزواج بني  ل السامح  ٔ رشیع من  ل " (

لام هبذه التوصیة  رتالو  ال يف امجلهوریة" (الفقرة  وذ ل ٕاحراز مزید من التقدم يف هذا ا ٔ ام مبزید من العمل واملشاورات من  غي الق ق املساواة يف 21ٔنه "ی كون حتق ٔن  ، من املرحج  ). ومع ذ
ث ٕان ا ٔمرا صعبا، ح ام  الو دستورلزواج  ل و ٕامرٔة) املادة الرابعة، القسم  2008بصیغته املعدةل يف   .13(حيدد الزواج بني ر

شاط الوطين واملناطقي  ال

https://law.adelaide.edu.au/research/law-reform-institute/
https://law.adelaide.edu.au/research/law-reform-institute/
https://www.buzzfeed.com/lanesainty/gay-panic-defence-south-australia
https://www.buzzfeed.com/lanesainty/gay-panic-defence-south-australia
http://fijisun.com.fj/2017/02/07/attack-on-gay-men-condemned/
http://fijisun.com.fj/2017/02/07/attack-on-gay-men-condemned/
https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/ACTS/2016/16AC057.pdf
https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/ACTS/2016/16AC057.pdf
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/V/A/2016/ADOPTION%20(REVIEW)%20AMENDMENT%20ACT%202016_64/2016.64.UN.PDF
http://www.abc.net.au/news/2016-11-25/nt-should-legalise-same-sex-adoption-says-gay-mla-chansey-paech/8058042
http://www.abc.net.au/news/2016-11-25/nt-should-legalise-same-sex-adoption-says-gay-mla-chansey-paech/8058042
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/RELATIONSHIPS%20REGISTER%20ACT%202016/CURRENT/2016.67.UN.PDF
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/V/A/2017/STATUTES%20AMENDMENT%20(SURROGACY%20ELIGIBILITY)%20ACT%202017_6/2017.6.UN.PDF
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/V/A/2017/STATUTES%20AMENDMENT%20(SURROGACY%20ELIGIBILITY)%20ACT%202017_6/2017.6.UN.PDF
http://www.rtc.org.au/wp-content/uploads/2016/12/090513_A1_Surrogacy_Act_2008_WA.pdf
http://www.abc.net.au/news/2016-11-07/same-sex-marriage-plebiscite-bill-blocked-by-senate/8003430
http://www.abc.net.au/news/2016-11-07/same-sex-marriage-plebiscite-bill-blocked-by-senate/8003430
http://www.radionz.co.nz/news/national/311400/2000-same-sex-weddings-in-three-years
http://www.radionz.co.nz/news/national/311400/2000-same-sex-weddings-in-three-years
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/32/11&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/32/11&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/32/11/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/32/11/Add.1&Lang=E
https://www.constituteproject.org/constitution/Palau_1992.pdf?lang=en


ٔسرتالیا عقد سانیة يف سیدين ب ري الهویة اجل يس ومغا لمثلیني واملثلیات ومزدو املیل اجل لشباب يف احملیط الهادئ  تا  ف ٔكتور  املنتدى  ٔول /  رشن ا .  ونظمت مؤسسة 2016يف 
ي اسمتر یومني بدمع من السفار  سان هذا احلدث ا یرب. ومجع املنتدى اكلیدوسكوب حلقوق إال ة يف اكنبريا ورشكة القانون العاملیة دال  ٔمرك ٔسرتالیا ونیوزیلندا واحملیط الهادئ،  38ة ا شطا شا من 

سانیة يف امل  ري الهویة اجل يس ومغا هنوض حبقوق املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل ٔن ا ش سرتاتیجیة  ورات  ة من ا ٔ ومشل مجمو لتواصل وتبادل اخلربات بني نطقة. و برية  ٔیضا فرصا  ح املنتدى 
ٓذار / مارس  ٔیضا يف  سانیة يف سی 2016الناشطني. نظمت اكلیدوسكوب  ري الهویة اجل سیة ومغا ا مع شطاء تونغان من املثلیات واملثلیني ومزدو املیول اجل ٔسبو جما لبناء القدرات مدته  دين ر

ملثلیني واملثلیات ويف اكنبريا، شارك فهي ٔن ٕاصالح القوانني املتعلقة  ش متعات احمللیة لتبادل اخلربات  ن اجمتعوا مع السیاسیني وقادة ا شطاء ا سانیة.ا ال ري الهویة اجل سیة ومغا  ومزدو املیول اجل

سمرب  ٔول / د ن يف اكنون ا د سانیة يف 2016جرى  سیة واجل ٔقلیات اجل ل ا ٔ عوة من  ٔن حقوق املثلیات واملثلیني ل ش س يف تونعا مشاورات وطنیة   تونغا وساموا.نظمت مجعیة تونغا لیت
يس  لیني ومزدو املیل اجل لیات وم شطاء م س. وقد جرت املشاورات بني  سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا سانیة وممثيل احلكومة و ومزدو املیل اجل ري الهویة اجل سة. ومت ومغا الك

وال جتاه الناس املثل  الطلب ٔكرث ق ين موقف  س ٕاىل ت ا ني دعت الك يس املثيل يف  لوصول ٕاىل قرار حول هذا املوضوع حملة من احلكومة ٕاللغاء القوانني اليت جترم السلوك اجل حت املشاورات  ٔ یني. و
شون يف تونغا و  ن یع س ا سانیة وثنائيي اجل ري الهویة اجل يس ومغا اص املثلیني واملثلیات ومزدو املیل اجل ٔش اة ا عیة رسیعة عن ح ج ىل املواقف  ٔثريا سلبیا  رشیع احلايل ت یف یؤر ال

سانیة وثنائييجتاههم. ويف  ري الهویة اجل يس ومغا متیزي املتفيش ضد املثلیات واملثلیني ومزدو املیل اجل س  ا رتفت احلكومة وزعامء الك ٔي تغیري  ني ا ن يف دمع  ٔهنم اكنوا مرتدد س يف تونغا ٕاال  اجل
ٓخرون ٕاىل ٕاجراء مزید من سة ورشاكء  الل ٕاصالح القوانني. رشیعي. ومع ذ فقد دعت احلكومة وقادة الك متیزي من  ٔن ماكحفة ا ش  املشاورات ملواص احلوار 

ٔقمي  ٔول  الففافني ٔسبوعويف ساموا،  سمرب / اكنون ا تا يف د ٔف سانیة ٕاما 2016ا هيم هویة  ور عند الوالدة ولكن  ن یعتربون من ا اص ا ٔش ة هویة سامویة تقلیدیة تصف ا . ففافافني يه ف
ٔش ٔیضا ا ي نظمته مجعیة فامافان ساموا، مل یتصل فقط ب فافافني، بل مشل  ورة. هذا احلدث، ا ٔنوثة وا ٔو عنارص من ا ٔساسا  ري اص املثلیني وامل ٔنثویة  سیة ومغا ثلیات ومزدو املیول اجل

متیزي، مبا يف ذ ال دة الوعي  ساين وز يس واجل لتنوع اجل فال  ح داث اليت هتدف ٕاىل  ٔ سانیة. ومشلت سلس من ا دة مدارس.الهویة اجل رات ٕاىل   ز

اص املث  ٔش ىل حقوق ا ركز  ة  ري حكوم ظمة  ٔول م ت يف كريیباس  ش ٔ ريا،  ٔ ني (و ابی ٔو مور ب سیة (بوتواكن) ومجعیة ٕاینوما  ري الهویة اجل سیة ومغا ) ميبالیني واملثلیات ومزدو املیول اجل
مترب  ٔیلول / س ة ٕاىل ٕالغاء جترمي 2016يف  دة اجلهود الرام ميبا ٕاىل ز شاء  ٔن یؤدي ٕا ٔوسع يف كريیباس.. ومن املرحج  يس املثيل وٕاصالح قانوين   السلوك اجل
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ΎϳίϳϟΎϣ ΎϳίϳϟΎϣ
�ϑϳΩϟΎϣϟ�έίΟ �ϑϳΩϟΎϣϟ�έίΟ
Ύϳϟϭϐϧϣ Ύϳϟϭϐϧϣ
έΎϣϧΎϳϣ έΎϣϧΎϳϣ
ϝΎΑϳϧ ϝΎΑϳϧ
ΔϳϟΎϣηϟ�Ύϳέϭϛ ΔϳϟΎϣηϟ�Ύϳέϭϛ
ϥΎϣϋ ϥΎϣϋ
ϥΎΗγϛΎΑ X ϥΎΗγϛΎΑ
�ϥϳΑϠϔϟ� �ϥϳΑϠϔϟ�
έρϗ X έρϗ
ΔϳΩϭόγϟ ΔϳΩϭόγϟ
ΓέϭϓΎϐϧγ ΓέϭϓΎϐϧγ
ΔϳΑϭϧΟϟ�Ύϳέϭϛ ΔϳΑϭϧΟϟ�Ύϳέϭϛ
Ύϛϧϼϳέϳγ Ύϛϧϼϳέϳγ
Ύϳέϭγ Ύϳέϭγ
ϥϭϳΎΗ ϥϭϳΎΗ
�ϥΎΗγϛϳΟΎρ �ϥΎΗγϛϳΟΎρ
ΩϧϠϳΎΗ ΩϧϠϳΎΗ
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ϡΎϧΗϳϓ ϡΎϧΗϳϓ
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ΩϠΑϟ ΕΎϗϼόϟΎΑ�ϑέΗϋϹ �ΕΎΟϼόϟ�ϊϧϣ
ΔϳΣϳΣλΗϟ ίϳϳϣΗϟ�Ωο�ΔϳΎϣΣϟ �ϥΎγϧϹ�ϕϭϘΣϟ�ϲϧρϭ�ΩϬόϣ

ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϝϣηϳ
�ΕΎϣυϧϣϟ�ϥϭϧΎϗ
ΔϳϣϭϛΣϟ�έϳϏ

�ΕΎϘΣϼϣϟ�ˬΕϻΎϘΗϋϹ
Φϟ��ΔϳΎοϘϟ ϥϳϧγ�ϭ�έϭϬη�ϯϭλϘϟ�ΕΎΑϭϘόϟ ϕϼΧϷ���ίϳίόΗ ϲΑΎϘόϟ�ιϧϟ ϲϧϭϧΎϗ�έϳϏ ϝϭΑϘϟ�ϥγ ϲϧϭϧΎϗ ΩϠΑϟ

�Γ�Ωϟϭϟ�ϲϧΑΗ
�Γ�ϲϧΎΛϟ

�ϲϧΑΗϟ
ϙέΗηϣϟ

�ϑέΗϋϹ
ϲϧΩϣϟ Νϭίϟ ϡόϧ νϳέΣΗϟ �ϡέΟ

Δϳϫέϛϟ ϯέΧ ϑϳυϭΗϟ έϭΗγΩϟ ΩΟϭϳ�ϻ �έϳϏ
οϭ �ϻ ϡόϧ ϡόϧ ϡόϧ ϡΩϋϹ �Δϧγ����ϥϣ

ΩΑ΅ϣϟ�ϰϟ·
�ϰϟ·���ϥϣ
Δϧγ���

�ϰϟ·���ϥϣ
Εϭϧγ��

���έϬη
ϥϳΗϧγ

�ϡΎϛΣ
Δόϳέηϟ

�ϥϭϧΎϗ
ΕΎΑϭϘόϟ

�ΔηΣΎϔϟ
ϯέΧ

�ΔόΟΎοϣ
έϭϛΫϟ

�Ωο
ΔόϳΑρϟ ρϭϠϟ �ϝΎόϓϷ

ΔϳγϧΟϟ ϰΛϧ έϛΫ �έϳϏ
ϱϭΎγΗϣ ϱϭΎγΗϣ �ϊϳϣΟ

ΕΎϳϧΎγϧΟϟ
ΎϳϧΎΑϟ ΎϳϧΎΑϟ
�έϭΩϧ�ΓέΎϣ·� �έϭΩϧ�ΓέΎϣ·�
Ύϳϧϳϣέ Ύϳϧϳϣέ
Ύγϣϧϟ Ύγϣϧϟ
ϥΎΟϳΑέί ϥΎΟϳΑέί
˯ΎοϳΑϟ�Ύϳγϭέ ˯ΎοϳΑϟ�Ύϳγϭέ
ΎϛϳΟϠΑ ΎϛϳΟϠΑ
ϙγέϬϟϭ�ΎϧγϭΑϟ ϙγέϬϟϭ�ΎϧγϭΑϟ
�ΎϳέΎϐϠΑ �ΎϳέΎϐϠΑ
ΎϳΗϭέϛ ΎϳΗϭέϛ
ιέΑϗ ιέΑϗ
ϙϳηΗϟ�ΔϳέϭϬϣΟ ϙϳηΗϟ�ΔϳέϭϬϣΟ
ϙέΎϣϧΩϟ ϙέΎϣϧΩϟ
ΎϳϧϭΗγ· ΎϳϧϭΗγ·
ΩϧϠϧϓ ΩϧϠϧϓ
Ύγϧέϓ Ύγϧέϓ
ΎϳΟέϭΟ ΎϳΟέϭΟ
ΎϳϧΎϣϟ ΎϳϧΎϣϟ
ϥΎϧϭϳϟ ϥΎϧϭϳϟ
�ΎϳέΎϐϧϫ� �ΎϳέΎϐϧϫ�
�ϩΩϧϠγϳ�ΓέϳίΟ� �ϩΩϧϠγϳ�ΓέϳίΟ�
Ωϧϟέϳ Ωϧϟέϳ
ΎϳϟΎρϳ· ΎϳϟΎρϳ·
ϭϓϭγϭϛ ϭϓϭγϭϛ
ΎϳϔΗϻ ΎϳϔΗϻ
�ϥϳΎΗηϧΗΧϟ �ϥϳΎΗηϧΗΧϟ
ΎϳϧϭΗϳϟ ΎϳϧϭΗϳϟ
ύέϭΑϣγϛϟ ύέϭΑϣγϛϟ
ΎϳϧϭΩϘϣ ΎϳϧϭΩϘϣ
�ΎρϟΎϣ �ΎρϟΎϣ
ΎϳϓΩϟϭϣ ΎϳϓΩϟϭϣ
�ϭϛΎϧϭϣ �ϭϛΎϧϭϣ
ΩϭγϷ�ϝΑΟϟ ΩϭγϷ�ϝΑΟϟ
�Ωϧϟϭϫ �Ωϧϟϭϫ
Ξϳϭέϧϟ Ξϳϭέϧϟ
ΩϧϟϭΑ ΩϧϟϭΑ
ϝΎϐΗέΑϟ ϝΎϐΗέΑϟ
ΎϳϧΎϣϭέ ΎϳϧΎϣϭέ
�Ύϳγϭέ �Ύϳγϭέ
ϭϧϳέΎϣ�ϥΎγ ϭϧϳέΎϣ�ϥΎγ
ΎϳΑέλ ΎϳΑέλ
ΎϳϛΎϓϭϠγ ΎϳϛΎϓϭϠγ
ΎϳϧϳϓϭϠγ ΎϳϧϳϓϭϠγ
ΎϳϧΎΑγ ΎϳϧΎΑγ
Ωϳϭγϟ Ωϳϭγϟ
έγϳϭγ έγϳϭγ
ΎϳϛέΗ ΎϳϛέΗ
Ύϳϧέϛϭ Ύϳϧέϛϭ
�ΓΩΣΗϣϟ�ΔϛϠϣϣϟ
�ΔϘϠόΗϣϟ�έίΟϟϭ�

�ΓΩΣΗϣϟ�ΔϛϠϣϣϟ
�ΔϘϠόΗϣϟ�έίΟϟϭ�



ϑέΗϋϻ ΔϳΎϣΣϟ ϡϳέΟΗϟ

ΩϠΑϟ ΕΎϗϼόϟΎΑ�ϑέΗϋϹ �ΕΎΟϼόϟ�ϊϧϣ
ΔϳΣϳΣλΗϟ ίϳϳϣΗϟ�Ωο�ΔϳΎϣΣϟ �ϥΎγϧϹ�ϕϭϘΣϟ�ϲϧρϭ�ΩϬόϣ

ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϝϣηϳ
�ΕΎϣυϧϣϟ�ϥϭϧΎϗ
ΔϳϣϭϛΣϟ�έϳϏ

�ΕΎϘΣϼϣϟ�ˬΕϻΎϘΗϋϹ
Φϟ��ΔϳΎοϘϟ ϥϳϧγ�ϭ�έϭϬη�ϯϭλϘϟ�ΕΎΑϭϘόϟ ϕϼΧϷ���ίϳίόΗ ϲΑΎϘόϟ�ιϧϟ ϲϧϭϧΎϗ�έϳϏ ϝϭΑϘϟ�ϥγ ϲϧϭϧΎϗ ΩϠΑϟ

�Γ�Ωϟϭϟ�ϲϧΑΗ
�Γ�ϲϧΎΛϟ

�ϲϧΑΗϟ
ϙέΗηϣϟ

�ϑέΗϋϹ
ϲϧΩϣϟ Νϭίϟ ϡόϧ νϳέΣΗϟ �ϡέΟ

Δϳϫέϛϟ ϯέΧ ϑϳυϭΗϟ έϭΗγΩϟ ΩΟϭϳ�ϻ �έϳϏ
οϭ �ϻ ϡόϧ ϡόϧ ϡόϧ ϡΩϋϹ �Δϧγ����ϥϣ

ΩΑ΅ϣϟ�ϰϟ·
�ϰϟ·���ϥϣ
Δϧγ���

�ϰϟ·���ϥϣ
Εϭϧγ��

���έϬη
ϥϳΗϧγ

�ϡΎϛΣ
Δόϳέηϟ

�ϥϭϧΎϗ
ΕΎΑϭϘόϟ

�ΔηΣΎϔϟ
ϯέΧ

�ΔόΟΎοϣ
έϭϛΫϟ

�Ωο
ΔόϳΑρϟ ρϭϠϟ �ϝΎόϓϷ

ΔϳγϧΟϟ ϰΛϧ έϛΫ �έϳϏ
ϱϭΎγΗϣ ϱϭΎγΗϣ �ϊϳϣΟ

ΕΎϳϧΎγϧΟϟ

ΎϳϟέΗγ ΎϳϟέΗγ
�ϙϭϛ�έίΟ
�ΔόΑΎΗϟ�
�Ωϧϼϳίϭϳϧϟ

�ϙϭϛ�έίΟ
�ΔόΑΎΗϟ�

�Ωϧϼϳίϭϳϧϟ
ϲΟϳϓ�έίΟ ϲΟϳϓ�έίΟ

αΎΑϳέϳϛ αΎΑϳέϳϛ
�έίΟ
ϝΎηέΎϣ ϝΎηέΎϣ�έίΟ

Ύϳίϳϧϭέϛϳϣ Ύϳίϳϧϭέϛϳϣ

Ωϧϼϳίϭϳϧ Ωϧϼϳίϭϳϧ

ϭέϭΎϧ ϭέϭΎϧ

ϭϻΎΑ ϭϻΎΑ
�ΎϳϧϳϏ�ϭΑΎΑ
ΓΩϳΩΟϟ

�ΎϳϧϳϏ�ϭΑΎΑ
ΓΩϳΩΟϟ

ϭϣΎγ ϭϣΎγ
�έίΟ
ϥΎϣϳϠγ  ϥΎϣϳϠγ�έίΟ

ΎϐϧϭΗ ΎϐϧϭΗ

ϭϟΎϓϭΗ ϭϟΎϓϭΗ

ϭΗϭϧΎϓ ϭΗϭϧΎϓ



Ύϐϟ·�ρέΧ�Γ˯έϗ
�ϝϼΧ�ϥϣ�ρέΧϟ�ϙϠΗ�Γ˯έϗ�ϝϳϬγΗϟ�Δϳϟϭ�Γ˯έϘϛ�ΔϣΎόϟ�ΔΣϣϠϟ�ϩΫϫ�ϡϳϣλΗ�ϡΗ�ΙϳΣ��ΔϳϟΎΗϟ�ΕΎΣϔλϟ�ϲϓ�ρέΧ�ϊΑέ�ϙΎϧϫ

�ΎϬϧϣ�ΓΩΣϭ�ϝϛ�ϲϓ�ΔϣΩΧΗγϣϟ��ΕΎΣϠρλϣϟ��ϰϟ·�έυϧϟ

�ϲΗϟϭ �ΔϣΎόϟ �ΔΣϣϠϟ �ΔρέΎΧ �ϲϫ �ρέΧϟ �ϩΫϫ �ϰϟϭ
�ϥϳϧϭϘϟ��έοΧϷ�ϰϟ·�έϣΣϷ�ϥϭϠϟ�ϑϳρ�ϥϣ��έϬυΗ˵
�ΔϘϠόΗϣϟ�ϥϳϧϭϘϟϭ�ΔϳϠΛϣϟ�ΔϳγϧΟϟ�ΕΎϗϼόϟ�ϡέΟΗ˵�ϲΗϟ
�ϑέΗόΗ �ϲΗϟ �ϥϳϧϭϘϟ �˱Ύοϳϭ �ΔϳγϧΟϟ �ΕΎϳϠϗϷ �ΔϳΎϣΣΑ

�ΎϧΗϼΎϋϭ�ΎϧΗΎϗϼόΑ

�ϥϳϭΎϧόϟ�ϲϓ�ΔϗΩ�έΛϛ�ϝϛηΑ�οϭϣ�ϭϫ�Ύϣϛ���.1  
�ϝϭΩϟ �ϰϟ· �ΓέΎ˰˰ηϹ �ϡΗϳ �ΔρέΎΧϠϟ �ΔϳέϳγϔΗϟ
�ΕΎΑϭϘόΑ �ΔϳϠΛϣϟ �ΔϳγϧΟϟ �ΕΎϗϼόϟ �ϡέΟΗ�ϲΗϟ
�ΓέΎηϹ�ϡΗϳ�˱ϼΛϣ��έϣΣϷ�ϥϭϠϟ�ϝϼυΑ�ΔΗϭΎϔΗϣ
�ϥϭϠϟΎΑ �ϡΩϋϹ �ΔΑϭϘϋ �ϕΑρΗ �ϲΗϟ �ϝϭΩϟ �ϰϟ·
�ϲΗϟ�ϝϭΩϟ�ϰϟ·�ΓέΎηϹ�ϡΗϳ�ΎϣϧϳΑ�ϥϛΩϟ�έϣΣϷ

�ϲϟΎϘΗέΑϟ�ϥϭϠϟΎΑ��ΔϳΎϋΩϟ��ϥϳϧϭϗ�Εϋέη
�ϡϳέΟΗ �Εϐϟ �ϲΗϟ �ϝϭΩ˰˰ ϟ �ϰϟ· �ΓέΎ˰˰ ηϹ �ϡΗϳ ���.2  
�˱ΩΑ�ΏϗΎόΗ�ϡϟ�ϲΗϟ�ϭ�ΔϳϠΛϣϟ�ΔϳγϧΟϟ�ΕΎϗϼόϟ

�έϔλϷ�ϥϭϠϟΎΑ�ΎϬϳϠϋ
�ϥϭϠϟΎΑ�Γέϳϐλ�ωϭέΩ�ϰϠϋ�ΔρέΎΧϟ�ϱϭΗΣΗ���.3  
�ϝΎϛη�ϥϣ�ϝϛη�ΩϭΟϭ�ϰϟ·�έϳηΗ�ϲΗϟϭ�ϕέίϷ
�ϡέΟ �Ωο �ΔϳΎϣΣϟ �˱ϼΛϣ �ˬΔϳϧϭϧΎϘϟ �ΔϳΎϣΣϟ
�ϑϳυϭΗϟ�ϲϓ�ίϳϳϣΗϟ�Ωο�ΔϳΎϣΣϟ�ϭ�Δϳϫέϛϟ
�ϭ �Νϭί˰˰ϟΎ˰˰Α �ϑέΗόΗ �ϲΗϟ �ϝϭΩ˰˰ ϟ �έϬυΗ ���.4  
��έοΧϷ �ϥϭϠϟ �ϝϼυΑ �ΔϳϧΩϣϟ �Δϛέηϟ
�ϥΩϠΑϟ�ϩΫϫ�νόΑ�ϰϠϋ�Γέϳϐλ�ΔϧϭϘϳ�έϬυΗ
�ϲϧΑΗ �ϭ �ϙέΗηϣ �ϲϧΑΗϟ �ΔϳϧΎϛϣ· �ϰϠϋ �ΔϟϻΩϠϟ
�˯ΎϛέηϠϟ �ϥϣοΗϣ�ΔϳϧΎΛϟ �ΓΩϟϭϟ�ϲϧΎΛϟ �Ωϟϭϟ

�ΕΎϳϠΛϣϟϭ �ϥϳϳϠΛϣϟ

�ϭϣΎγ�ϰϟ·�έυϧϟϭ�ΔϣΎόϟ�ΔΣϣϠϟ�ΔρέΎΧ�Γ˯έϗ�Ωϧϋ��ϝΎΛϣ
�ΕΎϗϼόϟ �ϡέΟΗ �ΔϟϭΩ �ΎϬϧ �ϡΩΧΗγϣϟ �ίϳϣέΗϟ �έϳηϳ ��
�αϣΧ �ϥϣ �ϝϗ �ΔΑϭϘόΑ �ΎϬϳϠϋ �ΏϗΎόΗϭ �ΔϳϠΛϣϟ �ΔϳγϧΟϟ
�ϝϣηΗ �ίϳϳϣΗϟ �Ωο �Ωϭϣ �ΎϬϧϳϧϭϗ �ϥϣοΗ �ϥϛϟϭ �ϥϭϧγ

�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ

�ϩΫϫ �ιϭϐΗ ��ϡϳέΟΗϟ �ϰϠϋ �ΔϳϧΎΛϟ �ΔρέΎΧϟ �ίϛέΗ
�ϡϳέΟΗϟ�ΔόϳΑρ�ϲϓ�ϕϣϋ�ΔρέΎΧϟ

�ΔϳϠόϔϟ �ΔϣϳέΟϟ �ΔόϳΑρ �ϰϟ· �ΩϠΑϟ �ϥϭϟ �έϳηϳ��.1  
�αϧΟϟ �ϭ �ΔόϳΑρϠϟ �ΔϔϟΎΧϣ �ϝΎόϓ �ϭ �ρϭϟ ��
�Ϋϫ�ΔϳέϳγϔΗϟ�ϥϳϭΎϧόϟ�ΡέηΗ��Φϟ����ϲΟέηϟ

�έΛϛ�ϝϳλϔΗΑ�ϑϳϧλΗϟ
�ΔΑϭϘόϟ �� �ϲϧΎΛϟ �έλϧόϟ �ϰϟ· �ΓέΎ˰˰ηϹ �ϡΗϳ ���.2  
�$ �ϥϣ �ΓέϳΑϛϟ �ΔϳϧϳΗϼϟ �ϑέΣϷΎΑ �ϯϭλϘϟ
�ΔϳϭϘϋ �ϥϣ �ΡϭέΗΗ �ϲΗϟϭ �( �ϰ˰˰ϟ· �˱ϻϭ˰˰λϭ
�ϲϓ�Ω˰˰Σϭ�έϬη�ϰ˰˰ϟ· �˱ϻϭ˰˰λϭ��$��ϡΩ˰˰˰ϋϹ

��(��ΔϳϟΎϣ�ΔϣέϏ�ϭ�ϥΟγϟ
�ϝΎΟέϠϟ �Γέϳϐλ �ϰΛϧ�έϛΫ �ΔϧϭϘϳ �ΩΟϭΗ ���.3  
�ωϭϧ� �ΔϳΎϧΛϟ �ΔϳϧΎγϧΟϟ �ϰϟ· �ΓέΎηϺϟ �˯Ύγϧϟϭ
�ϥϭϧΎϘϟ �ϡϬϟ �έυϧϳ �ϥϳΫϟ �ϙϻϭ �ϭ� ��αϧΟϟ
�ΎϬϧϣοΗϳ �ϲΗϟ ��Δϧϳόϣ �ΔϳϧΎγϧΟ �ϭΫ �ϡϬϧ �ϰϠϋ

�ϥϭϧΎϘϟ�ϕΎρϧ
�ΕϻΎϘΗϋ· �ΙϭΩ˰˰Σ �ϰϟ· �ΩΎϔλϷ �ίϣέ �έϳηϳ ���.4  
�ΕΩΟϭ�Ύϣϛ���ΔϳοΎϣϟ�ΙϼΛϟ�Εϭϧγϟ�ϝϼΧ

��ΎϧΛΎΣΑ�ϲϓ
�ϥϭϧΎϘϟ �ϥΎϛ �Ϋ �Ύϣ �ϰϟ· �ϝίϧϣϟ �ίϣέ �έϳηϳ ���.5  
�˯Ύηϧ· �ϕϳέρ �ϲϓ �ΎϬϧϣ �έϔϣ �ϻ �ΕΎΑϘϋ �ϕϠΧϳ
�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟΎΑ�Δϳϧόϣ�ΔϳϣϭϛΣ�έϳϏ�ΕΎϣυϧϣ

�ΔϳϧΎγϧΟϟ�ΔϳϭϬϟϭ

�ΎϳϧίϧΗ �ϰϟ· �έυϧϟϭ �ϡϳέΟΗϟ �ΔρέΎΧ �Γ˯έ˰˰ϗ �Ωϧϋ ��ϼΛϣ
��ΔόϳΑρϟ �ΔϔϟΎΧϣ� �ϲϫ �ϡϬΗϟ �ϥ �Δϓέόϣ �˯έϣϠϟ �ϥϛϣϳ
�ϕϳΑρΗ �ϡΗϳϭ �ΩΑ΅ϣϟϭ �Δϧγ ��� �ϥϳΑ �ΡϭέΗΗ �ΔΑϭϘϋ �ϊϣ
�ϥ �Ύϣϛ ��έΎΑϳίϧί �˯ΎϧΛΗγΎΑ� �ρϘϓ �ϝΎΟέϟ �ϰϠϋ �ϥϭϧΎϘϟ
�ΙϼΛϟ �Εϭϧγϟ �ϝϼΧ �ΎϬϘϳΛϭΗ �ϡΗ �ΕϻΎϘΗϋϹ �ϥϣ �ΩΩϋ
�ΕΎϳόϣΟ�˯Ύηϧ·�ϰϠϋ�Ωϭϳϗ�ΩϭΟϭ�ϰϟ·�ΔϓΎοϺϟΎΑ��ΔϳοΎϣϟ
�ΔϳϧΎγϧΟϟ�ΔϳϭϬϟϭ�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟΎΑ�Δϳϧόϣ�ΔϳϣϭϛΣ�έϳϏ

��ϕϼΧϷ��ϰϠϋ�ΔϳϧΑϣϟ�ϧΟϟ�ϰϠϋ�ΕΎΑϭϘϋϭ

.ΔϳΎϣΣϟΎΑ��˯Ύϗέίϟ��ΔΛϟΎΛϟ�ΔρέΎΧϟ�ϡΗϬΗ
�ίϣέ�ϡΩΧΗγΎΑ �ΔϳΎϣΣϟ �ϰϟ· �ΔϣΎόϟ �ΔΣϣϠϟ �ΔρέΎΧ�έϳηΗ
�ΔϳΎϣΣϟ �ϩΫϫ �ΔόϳΑρ �ΔρέΎΧϟ �ϩΫϫ �ΡέηΗ �ΎϣϧϳΑ �� �ωέΩϟ

�ϝϳλϔΗϟΎΑ

�ϥϳϧϭϗ �ϙϠΗϣΗ �ϕέίϷ�ϥϭϠϟΎΑ �έϬυΗ�ϲΗϟ �ϝϭΩϟ��.1  
�ϪΟϭΗϟ �αΎγ �ϰϠϋ�ίϳϳϣΗϟ �Ωο�ϲϣΣΗ �ϑϳυϭΗ

�ϲγϧΟϟ
�ΔϳέϭΗγΩϟ�ΔϳΎϣΣϟ�ϰϠϋ�ϥϭϠϟ�Δϳέϫί�ρΎϘϧϟ�ϝΩΗ��.2  
�ϝΎϛη �ΩϭΟϭ �ϰϟ· �ΔϟΎϘΗέΑϟ �ρΎϘϧϟ �έϳηΗ �ΎϣϧϳΑ
���ϥϛγϟ�ϭ�ϡϳϠόΗϟ�ϭ�ΔΣλϟ��ΔϳΎϣΣϟ�ϥϣ�ϯέΧ
�ιϭλϧϟ�ϲϓ�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϝϣηΗ�ϲΗϟϭ��Φϟ
�ΔϟϭΩϟ �ϥ �ϰϠϋ�ΔϳϧϭΟέϷ�ρΎϘϧϟ �ϝΩΗ ��ΔϳϧϭϧΎϘϟ

��ΔϳϠϳϭΣΗϟ�ΕΎΟϼόϟΎΑ��ϰϣγϳ�Ύϣ�έυΣΗ
�ϡέΟ �ΕΎόϳέηΗ �ϝΎϣΗη �ϰϟ· �A �ϑέΣϟ �έϳηϳ��.3  

�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϰϠϋ�Δϳϫέϛϟ
�ϰϠϋ�νϳέΣΗϟ�Ωο�ΔϳΎϣΣϟ�ϰϟ·�B�ϑέΣϟ�έϳηϳ��.4  

��Δϳϫέϛϟ�ΏΎρΧ��Δϳϫέϛϟ
�ϝΎόϓ �ϲϧρϭ�ΩϬόϣ �ΩϭΟϭ�ϰϟ· �C �ϑέΣϟ �έϳηϳ��.5  
�ΔϣϬϣ�ϊϗϭϣ�ΩϫΎόϣϟ�ϩΫϫ�έΑΗόΗ˵��ϥΎγϧϹ�ϕϭϘΣϟ
�ϥϭϛϳ�ϥ�ϥϛϣϳ�Ύϣϟ�ΔϳϟϭϷ�ΔϳϣϧΗϟΎΑ�ϕϠόΗϳ�Ύϣϳϓ�ΩΟ

��ΔϟϭΩϟ�ϯϭΗγϣ�ϰϠϋ�ΕΎγΎϳγ�ϭ�ϥϳϧϭϗ

�ϥϛϣϳ�ΎϳϧΎϣϟ�ϰϟ·�έυϧϟϭ�ΔϳΎϣΣϟ�ΔρέΎΧ�Γ˯έϗ�Ωϧϋ��˱ϼΛϣ
�ΔϳΎϣΣϟ �ϝϣηΗ �ϑϳυϭΗ �ϥϳϧϭϗ �ϙϠΗϣΗ �ΎϬϧ �Δϓέόϣ �˯έϣϠϟ
�ΔρϘϧϟ� �ίϳϳϣΗϟ �Ωο �ϯέ˰˰ΧϷ �ϥϳϧϭϘϟ �νόΑϭ ��ϕέί�
�ϭ�Δϳϫέϛϟ�ϡέΟ�Ωο�ϥϳϧϭϗ�ϙϠΗϣΗ�ϻ�ΎϬϧϛϟϭ��ΔϳϟΎϘΗέΑϟ
�ΔϓΎοϹΎΑ��%�ϭ�$�ϑέΣϷ�ΏΎϳϏ��Δϳϫέϛϟ�ϰϠϋ�νϳέΣΗϟ
�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϝϣηϳ�ϥΎγϧϹ�ϕϭϘΣϟ�ϲϧρϭ�ΩϬόϣ�ΩϭΟϭϟ
�ΎϬϧ�ϻ·�ΎϳϧΎϣϟϷ�ΔϬΑΎηϣ�ϲϬϓ�ύέΑϣϳγϛϭϟ�ϰϟ·�έυϧϟΎΑ���&�

��%�ϭ�$��Δϳϫέϛϟ�Ωο�ϥϳϧϭϗ�ϙϠΗϣΗ

 .ϑέΗϋϹ�ΔρέΎΧ�ϲϫ�ΓέϳΧϷ�ΔρέΎΧϟ
ϰϠϋ�ΔρέΎΧϟ�ϩΫϫ�ίϛέΗ�ΔϣΎόϟ�ΔΣϣϠϟ�ΔρέΎΧ�Ύϣϛ

�ϝϛη�ϭ �ϭ �Νϭί ��ΔϗϼόϟΎΑ �ϑέΗϋϹ �ϊοϭ��.1  
�ΔϳϧΩϣϟ�ΔϛέηϟΎΑ�ϑέΗϋϹ�ϝΎϛη�ϥϣ�έΧ

�Ωϟϭϟ �ϲϧΑΗ �ϭ �ϙέΗηϣϟ �ϲϧΑΗϟ �έϓϭΗ�ϝϭΩ�ϱ��.2  
������ϡΎϋ�ϲϓ�ΔϳϧΎΛϟ�ΓΩϟϭϟ�ϲϧΎΛϟ

�ΎϳΑϣϭϟϭϛ�ϰϟ·�έυϧϟϭ�ϑέΗϋϹ�ΔρέΎΧ�Γ˯έϗ�Ωϧϋ��ϼΛϣ
�ΎϬϧ�Ύϣϛ�Νϭίϟ�ϲϓ�ΓϭΎγϣ�έϓϭΗ�ΎϬϧ�Δϓέόϣ�˯έϣϠϟ�ϥϛϣϳ
�ΎϬϧ �Ύϣϛ ��ΔΗϫΎΑ �˯έοΧ �ΔρϘϧ� �ΔϳϧΩϣϟ �Δϛέηϟ �έϓϭΗ
�ΔϳϧΎΛϟ�ΓΩϟϭϟ�ϲϧΎΛϟ�Ωϟϭϟ�ϲϧΑΗ�ϭ�ϙέΗηϣϟ�ϲϧΑΗϟ�έϓϭΗ

�ϥϳϳϠΛϣϟ�˯ΎϛέηϠϟ

�ΔϳγϧΟϟ�ΔϳϠΛϣϟ�ΏΎϫέ�έϳέϘΗ�ϰϠϋ�ρέΧϟ�ϩΫϫ�ϲϓ�Δοϭέόϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟϭ�ΕΎϣϭϠόϣϟ�ΩϧΗγΗ
�ΔϳΎϣΣϟϭ �ϡϳέΟΗϟ ��ϲγϧΟϟ �ϪΟϭΗϟ �ϥϳϧϭϗ �ϝϭΣ �ϲϣϟΎϋ �ϥΎϳΑΗγ ��ϝϭΩ˰˰ϟ �ϥϣ �ϡϭϋΩϣϟ
�αΎϛϭϟ�ϭ�ϝϭέΎϛ�αϭϐϧϳ·�ΔργϭΑ�Ύϐϟ·�Δϣυϧϣ�ϝΑϗ�ϥϣ�έϳέϘΗϟ�Ϋϫ�ΩΩϋ·�ϡΗ��ϑέΗϋϹϭ
�Δϳϣγέϟ �Εγϟ �ΕΎϐϠϟΎΑ �ϥϳΣΎΗϣ �Ϫϟ �ΔΑΣΎλϣϟ �ρέΧϟϭ �έϳέϘΗϟ �Ϋϫ �ϥ· ��ίϭΩϧϳϣ �ϥϭϣέ
�ϊϗϭϣ �ϰϠϋ �ΔϳϧΎΑγϹϭ �Δϳγϭέϟϭ �Δϳγϧέϔϟϭ �ΔϳΑέόϟϭ �Δϳϧϳλϟϭ �ΔϳίϳϠϛϧϹ ��ΓΩΣΗϣϟ �ϡϣϸϟ
�ϝΑϗ �ϥϣ ������ �έΎϳ� �ϡϟΎόϟ �ρέΧ �ϥϣ �έΩλϹ �Ϋϫ �ϕϳγϧΗϭ �ΩΩϋ· �ϡΗ ��,/*$�RUJ
ϲϛϭϧϳ�ϭΩέϭΩϳ·�ϝΑϗ�ϥϣ�ΎϬϣϳϣλΗ�ϡΗ�Ύϣϛ��Ύϐϟ·��ίϭΩϧϳϣ�ϥϭϣέ�αΎϛϭϟ�ϭ�ϝϭέΎϛ�αϭϐϧϳ· 
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3')�ΔϐϳλΑ�ϝοϓϷ�ϝϛηϟΎΑ�ρέΧϟ�ϩΫϫ�έϬυΗ





Kazakhstan

Oman

��ΔϳΎϋΩϟ���ΞϳϭέΗϟ�ϥϳϧϭϗ
ϝϭΩ��

ϲγϧΟϟ�ϙϭϠγϟ
ΔϟϭΩ���

ρϭϠϟ
ΔϟϭΩ���

ΔόϳΑρϠϟ�ϲϓΎϧϣ
ΔϟϭΩ���

ϲΟέηϟ�αϧΟϟ
ΔϟϭΩ���

ΔϳϠΛϣϟ�έϳΑΎόΗϟ��ϕϼΧϷ�ϥϳϧϭϗ
�ϡϳϟΎϗϷ�νόΑϭ��ΔϟϭΩ���

ϯϭλϘϟ�ΔΑϭϘόϟ�ϰϟ·�ϱΩ΅Η�ϲΗϟ�ΔϳϠόϔϟ�ΔϣϳέΟϟϯϭλϘϟ�ΔΑϭϘόϟ�ϑϳϧλΗ
A

A

B
C
D
E

�ϕΑρϣ��ϝϭΩ���ϡΩϋϹ

�ϕΑρϣ�έϳϏ��ϝϭΩ���ϡΩϋϹ

�ΔϟϭΩ�����ΩΑ΅ϣϟ�ϰϟ·�Δϧγ���

�ΔϟϭΩ�����Δϧγ����ϰϟ·��

�ΔϟϭΩ�����Εϭϧγ���ϰϟ·��

�ϝϭΩ������ΔϣέϏ�ϭ��ϥϳΗϧγ�ϰϟ·�έϬη

�έϳϏ�ΙΎϧϹ�ϥϳΑ�ΕΎϗϼόϟ
ΔϟϭΩ����ϲϓ�ΔϳϧϭϧΎϗ�
�έλϣ�ϡϬϳϓ�ϥϣΑ��

�έϳϏ�έϭϛΫϟ�ϥϳΑ�ΕΎϗϼόϟ
ΔϟϭΩ����ϲϓ�ΔϳϧϭϧΎϗ�
�έλϣ�ϡϬϳϓ�ϥϣΑ��

�Εϭϧγϟ�ϝϼΧ��ΔϘΛϭϣ��ΕϻΎϘΗϋ·
�ΔϟϭΩ�����ΔϳοΎϣϟ�ΙϼΛϟ

�ΏΎϫέ�έϳέϘΗ�ϲϓ�ϡϳέΟΗϟ�Δϓ�ϥϣο�ϝϭΩϟ�ΕϻΎΧΩ·��ΔυΣϼϣ
�ιϭλϧϠϟ�ϝϣΎϛϟ�ϑϳρϟ�νέόϳ�ϝϭΩϟ�ϥϣ�ϡϭϋΩϣϟ�ΔϳϠΛϣϟ
��ΔϳϠΛϣϟ�ΔϳγϧΟϟ�ΕΎϗϼόϟ�ϑΩϬΗγΗ�ϲΗϟ�ΔϳΑΎϘόϟϭ�ΔϳϧϭϧΎϘϟ

�ρϘϓ�ϯϭλϘϟ�ΕΎΑϭϘόϟ�Δϓ�ΔρέΎΧϟ�ϩΫϫ�νέόΗ

�Ϋϫ�ΩΩϋ·�ϡΗ��ϑέΗϋϹϭ�ΔϳΎϣΣϟϭ�ϡϳέΟΗϟ��ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϥϳϧϭϗ�ϝϭΣ�ϲϣϟΎϋ�ϥΎϳΑΗγ��ϝϭΩϟ�ϥϣ�ϡϭϋΩϣϟ�ΔϳγϧΟϟ�ΔϳϠΛϣϟ�ΏΎϫέ�έϳέϘΗ�ϰϠϋ�ρέΧϟ�ϩΫϫ�ϲϓ�Δοϭέόϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟϭ�ΕΎϣϭϠόϣϟ�ΩϧΗγΗ
�Δϳγϧέϔϟϭ�ΔϳΑέόϟϭ�Δϳϧϳλϟϭ�ΔϳίϳϠϛϧϹ��ΓΩΣΗϣϟ�ϡϣϸϟ�Δϳϣγέϟ�Εγϟ�ΕΎϐϠϟΎΑ�ϥϳΣΎΗϣ�Ϫϟ�ΔΑΣΎλϣϟ�ρέΧϟϭ�έϳέϘΗϟ�Ϋϫ�ϥ·��ίϭΩϧϳϣ�ϥϭϣέ�αΎϛϭϟ�ϭ�ϝϭέΎϛ�αϭϐϧϳ·�ΔργϭΑ�Ύϐϟ·�Δϣυϧϣ�ϝΑϗ�ϥϣ�έϳέϘΗϟ
ϲϛϭϧϳ�ϭΩέϭΩϳ·�ϝΑϗ�ϥϣ�ΎϬϣϳϣλΗ�ϡΗ�Ύϣϛ��Ύϐϟ·��ίϭΩϧϳϣ�ϥϭϣέ�αΎϛϭϟ�ϭ�ϝϭέΎϛ�αϭϐϧϳ·�ϝΑϗ�ϥϣ�������έΎϳ��ϡϟΎόϟ�ρέΧ�ϥϣ�έΩλϹ�Ϋϫ�ϕϳγϧΗϭ�ΩΩϋ·�ϡΗ��,/*$�RUJ�ϊϗϭϣ�ϰϠϋ�ΔϳϧΎΑγϹϭ�Δϳγϭέϟϭ 
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�αϳγ΄Η�ϭ�˯Ύηϧ·�ϪΟϭΑ�ΕΎΑϘϋ
�έϳϏ�ΕΎϣυϧϣϟ�ϝϳΟγΗ�ϭ

�ΔϟϭΩ�����ΔϳϣϭϛΣϟ

αϧΟϟ�ϲϳΎϧΛϭ�ΔϳϧΎγϧΟϟ�ΔϳϭϬϟ�ϱέϳΎϐϣϭ�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϲΟϭΩίϣϭ�ϥϳϳϠΛϣϟϭ�ΕΎϳϠΛϣϠϟ�ΔϳϣϟΎόϟ�ΔϳόϣΟϟ�ˬΎϐϟ·
ϡϳέΟΗϟ�±�ϡϟΎόϟ�ϲϓ�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϥϳϧϭϗ���� �έΎ˰˰ ˰ϳ
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ϑϳυϭΗϟ�ϲϓ�ίϳϳϣΗϟ�Ωο
ΔϟϭΩ���

ΔϳΎϣΣϟ

�ϪϠϣϋ�ϲϓ�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϥϣοΗϳ�ϥΎγϧϹ�ϕϭϘΣϟ�ϲϧρϭ�ΩϬόϣ�ΩϭΟϭ
�ΔϟϭΩ�����ϥΎγϧϹ�ϕϭϘΣΑ�ϕϠόΗϣϟ

�ϰϠϋ�ϲϧΑϣϟ�Δϳϫέϛϟ�ϰϠϋ�νϳέΣΗϟ�έυΣ
�ΔϟϭΩ�����ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ

�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϰϠϋ�ΔϳϧΑϣϟ�Δϳϫέϛϟ�ϡέΟ�έΎΑΗϋ
�ΔϟϭΩ�����ΓΩΩηϣ�ϑϭέυ�ϰϠϋ�ϲϧΑϣϟ�ίϳϳϣΗϠϟ�ϱέϭΗγΩ�έυΣ

�ϝϭΩ����ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ

�ίϳϳϣΗϟ�Ωο�ϯέΧ�ΔϳϧϭϧΎϗ�ϡΎϛΣ
�ΔϟϭΩ�����ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϠϟ�ΔλλΧϣ

�ΔϳγϧΟϟ �ΔϳϠΛϣϟ �ΏΎϫέ �έϳέϘΗ �ϰϠϋ �ρέΧϟ �ϩΫϫ �ϲϓ �Δοϭέόϣϟ �ΕΎϧΎϳΑϟϭ �ΕΎϣϭϠόϣϟ �ΩϧΗγΗ
�ΔϳΎϣΣϟϭ �ϡϳέΟΗϟ ��ϲγϧΟϟ �ϪΟϭΗϟ �ϥϳϧϭϗ �ϝϭ˰˰Σ �ϲϣϟΎϋ �ϥΎϳΑΗγ ��ϝϭΩ˰˰ ˰ϟ �ϥ˰˰ϣ �ϡϭϋΩϣϟ
�αΎϛϭϟ �ϭ �ϝϭέΎ˰˰ϛ �αϭϐϧϳ· �ΔργϭΑ �Ύϐϟ· �Δϣυϧϣ �ϝΑϗ �ϥϣ �έϳέϘΗϟ �Ϋϫ �ΩΩ˰˰ϋ· �ϡΗ ��ϑέ˰˰Η˰˰ϋϹϭ
�Δϳϣγέϟ �Εγϟ �ΕΎϐϠϟΎΑ �ϥϳΣΎΗϣ �Ϫϟ �ΔΑΣΎλϣϟ �ρέΧϟϭ �έϳέϘΗϟ �Ϋϫ �ϥ· ��ίϭΩϧϳϣ �ϥϭ˰˰ϣέ
�ϊϗϭϣ �ϰϠϋ �ΔϳϧΎΑγϹϭ �Δϳγϭέϟϭ �Δϳγϧέϔϟϭ �ΔϳΑέόϟϭ �Δϳϧϳλϟϭ �ΔϳίϳϠϛϧϹ ��ΓΩΣΗϣϟ �ϡϣϸϟ
�ϝΑϗ �ϥϣ ������ �έΎ˰˰ ϳ� �ϡϟΎόϟ �ρέΧ �ϥϣ �έΩ˰˰λϹ �Ϋ˰˰ϫ �ϕϳγϧΗϭ �ΩΩ˰˰ ϋ· �ϡΗ ��,/*$�RUJ
ϲϛϭϧϳ �ϭΩέϭΩ˰˰ ϳ· �ϝΑϗ �ϥϣ �ΎϬϣϳϣλΗ �ϡΗ �Ύϣϛ ��Ύϐϟ·� �ίϭΩϧϳϣ �ϥϭ˰˰ϣέ �αΎϛϭϟ �ϭ �ϝϭέΎ˰˰ϛ �αϭϐϧϳ· 
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�ϰϣγϳΎϣ�έυΣ
��ΔϳϠϳϭΣΗϟ�ΕΎΟϼόϟΎΑ�

�ϝϭΩ���

αϧΟϟ�ϲϳΎϧΛϭ�ΔϳϧΎγϧΟϟ�ΔϳϭϬϟ�ϱέϳΎϐϣϭ�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϲΟϭΩίϣϭ�ϥϳϳϠΛϣϟϭ�ΕΎϳϠΛϣϠϟ�ΔϳϣϟΎόϟ�ΔϳόϣΟϟ�ˬΎϐϟ·
ΔϳΎϣΣϟ�±�ϡϟΎόϟ�ϲϓ�ϲγϧΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϥϳϧϭϗ���� �έΎ˰˰ ˰ϳ

I L G A . O R G




