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 المقدمة
اإلنسان حقوق على قانونیًا شكًال ١٩٤٨ العام منذ المعتمدة الصكوك من وغیرها اإلنسان لحقوق الدولیة المعاهدات سلسلة                   أرست
سلیم بشكل وبتطبیقها وباحترامها بها بالتقید علیها الموقعة الدول ملزمًة بالفرد، اللصیقة الحقوق من مجموعة وأنشأت                  المتأصلة

  ومتوازي ودون أي تمییز مهما كان شكله، ولهذه الغایة انشأت لجان وهیئات تتألف من خبراء دولیین لضمان التطبیق.

حقوق ترعى التي الدولیة االتفاقیات أغلب على والموقعة مالك بشارل ممثًال اإلنسان حقوق شرعة صاغت التي الدول من                    ولبنان
 االنسان، بید أن حقیقًة الوضع مختلف تمامًا عما إلتزم به أمام منظمة األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان.

والمثلیات كالمثلیین تهمیشًا األكثر الفئات ضد وخاصة التمییز، أشكال كل إلزالة جاهدًة تسعى الدولیة الشرعة أن حین                   ففي
ووضع مناسبة من أكثر في لبنان یستمر الم.م.م.م.)، (أفراد االجتماعي والنوع الجنسانیة الهویة ومغایري الجنسي المیل                  ومزدوجي
التوقیفات ممارسة االمنیة السلطات یمنح مما الجنسي، السلوك تجرم والتي الموجودة التمییزیة القوانین خالل من التمییز هذا                   بتكریس
امام واالحالة االدعاء الى توصًال والنفسي الجسدي التعذیب وضروب اإلنسانیة للكرامة مهینة معاملة من یرافقها وما                  التعسفیة

 القضاء وصوًال الى التجریم بسبب وجود النص القانوني المساعد على التمییز.

وبین تمییز، دونما مواطنیها تجاه بها اللبنانیة الجمهوریة وألزم الدستور أقرها التي الحقوق بین الهوة تتسع التجاوزات هذه                    وإزاء
 واقع التشریعات والتطبیق والتي تكرس التمییز.

القانون أمام المساواة ودعم والمدنیة اإلنسانیة الحقوق عن والدفاع الدیمقراطیة تعزیز على العمل في التجربة على وبناء هنا،                    من
لبنان التزامات على اإلضاءة إلى تهدف والتي الراهنة السیاسات بورقة لیبانون براود جمعیة جاءت تمییز، دون المواطنین                   لكافة
لهذا حد وضع أجل من وفعال جدي بشكل العمل على واالمنیة والقضائیة السیاسیة السلطات حّث وإلى إلیه، والملزمة منه                     الموقعة
مسار متابعة في الجمعیة وخبرة القضائیة والقرارات القوانین ومن الدولیة المعاهدات من مستمدة الورقة هذه وإن الخطیر.                   التمییز
المقابالت وبعض سابقة تقاریر نتائج الى االشارة مع والجهل، والتعنیف التعذیب وطأة تحت المنتزعة واإلفادات التعسفیة                  التوقیفات

 الفردیة.

الجنسي المیل أساس على األفراد ضد التمییز بعدم المتعلقة الدولیة الحقوقیة المنظومة الورقة هذه من األولى الفقرة في                    سنتناول
 والهویة الجنسانیة.

الثالثة الفقرة في النقاش ویجري المساواة. مبدأ مع تناغمًا كّرسها التي الحقوق وأبرز اللبناني الدستور إلى الثانیة الفقرة في ننتقل                      ثم
وتأثیراتها المعضلة هذه تفاقم التي العوامل إلى سنشیر كما التمییز. تكریس في ودورها والتطبیق التشریع بین المحلیة القوانین                    حول

  على  الفئات المهمشة .

 وتخلص الورقة إلى جملة توصیات تعمل الجمعیة جاهدة على تحقیقها.
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 الفقرة االولى: المعاییر الدولیة األساسیة لحقوق الفئات األكثر تهمیشًا
  

 المساواة وعدم التمییز

بین التمییز وعدم المساواة مبادئ كرست ١٩٤٨ العام في الصادر اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن سیما وال الدولیة االتفاقیات                    جمیع
دون اإلعالن هذا في الواردة الحقوق بكافة ویتمتعون ، والحقوق [1]، الكرامة في ومتساوین أحرارًا الناس جمیع یولد بحیث                    األفراد،

 أي تمییز كالتمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الدین،  أو أي وضع آخر [2].

الواردة بالحقوق األفراد تمُتع وجوب على الموقعة الدول ١٩٦٧ سنة الصادر والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد                    والزم
 فیه دون أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو غیر ذلك من األسباب [3].

العهد في الواردة الحقوق استعمال بضمان والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة للحقوق الدولي العهد على الموقعة الدول أیضا                  وتتعهد
 دون أي تمییز بسبب العرق أو الدین أو الرأي السیاسي،  أو غیر ذلك من األسباب [4].

 كما نّصت إتفاقیة حقوق الطفل في المادة الثانیة منها على التمتع بالحقوق دون أي نوع من أنواع التمییز [5].

یحظر إضافیة أسبابًا ، [6]٣٢ رقم الفقرة وتحدیدا ٢٠ رقم العام تعلیقها في والثقافیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة الحقوق لجنة حددت                     وقد
 التمییز على أساسها ومنها المیول الجنسیة والهویة الجنسانیة.

أنه ،٢٠١٨ نیسان في لبنان بشأن الختامیة المالحظات من ١٤ الـ توصیتها في والسیاسیة المدنیة بالحقوق المعنیة اللجنة                    وتعتبر
 ینبغي للدولة الطرف في هذه المعاهدة أن تحظر صراحة التمییز الواقع على أساس المیل الجنسي والهویة الجنسانیة.

على المرأة ضد التمییز أوجه بین والتقاطع التداخل عدم على (سیداو) المرأة ضد التمییز على القضاء باتفاقیة المعنیة اللجنة                     وتشدد
 أساس الجنس ارتباطًا بعوامل أخرى تؤثر علیها، مثل العرق، واإلثنیة والطبقیة والدین، والمیل والهویة الجنسیة.

تام. نحو على للمرأة االجتماعیة المساواة مبدأ إعمال تعرقل التي الحالیة والممارسات التحامل ألوان على القضاء اهمیة على                    وشددت
ضد مباشر غیر أو مباشر تمییز هناك یكون أال ضمان على ٢٠٠٤ عام في الصادرة ٢٥ رقم العامة التوصیة خالل من شددت                        كما
فحسب، الفردیة التصرفات خالل من ال المرأة على تؤثر التي النمطیة القوالب استمرار معالجة ضرورة وعلى القوانین، في                    المرأة

 بل في القانون أو الهیاكل والمؤسسات القانونیة والمجتمعیة كذلك [7].
 

في الحق الم.م.م.م. ألفراد یحق لذلك ووفقًا العمل،، في والمرأة الرجل بین التمییز یمكن ال أنه الدولیة العمل منظمة اعتبرت                      وقد
المضایقة أو التمییز أو الوصمة من خوف دون العمل مكان في األفراد هؤالء قبول إلى المنظمة وتدعو العمل. في التمییز من                       التحرر

 أو العنف، وحصولهم/هن على حقوق متساویة.

على التمییز لتشمل التمییز علیها یقوم التي األسباب وسعت وقد وهي الدولیة العمل منظمة معاییر أبرز أحد التمییز عدم یشكل                      وأیضا
إلى إضافة الجنسانیة، والهویة الجنسي، والتوجه والجنسیة، واالعاقة، والعمر، المتصور، او الحقیقي المناعة نقص فیروس                 أساس

 أمور أخرى [8].
 

العمل حق أن اعتبرت حیث والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٩ و ٧ المادتین أكدته ما                     وهذا
من ١٢ المادة في وأیضا الجمیع. حق من هي اإلجتماعیة الحمایة وأن واألفقیة، العمودیة المساواة تكفل ومرضیة عادلة                    بشروط

 العهد نفسه لجهة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنیة والعقلیة.
بصحة التمتع في الحّق أنه على الصحة في الحّق فهم ینبغي ال أنه والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق المعنیة اللجنة                     وذكرت
صحته، و بجسده التحّكم اإلنسان حق فتتضمن الحریات أما سواء. حد على وإستحقاقات حریات یشمل الصحة في فالحّق فقط.                     جیدة
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ومن التعذیب، من مأمن في یكون أن في الحق مثل التدخل، من مأمن في یكون أن في والحق واإلنجابیة، الجنسیة صحته ذلك في                         بما
 معالجته طبیًا أو إجراء تجارب طبیة علیه بدون رضاه.

الصحة من مستوى بأعلى للتمتع الناس أمام الفرص في التكافؤ یتیح الصحیة للحمایة نظام من اإلستفادة في الحّق فتشمل الحقوق                      وأما
 یمكن بلوغه.

الم.م.م.م. أفراد بحقوق مباشرة تتعلق للبنان موجهة توصیات عدة [9] الشامل الدوري اإلستعراض في نفسه السیاق في صدر وقد                     هذا
 من بلدان مختلفة مثل النمسا والنرویج وتشیلي وإسبانیا وكندا وهي:

 ●       إلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناني.
 ●       عدم التمییز على أساس المیل الجنسي والهویة الجنسانیة.

 ●       نزع الصفة الجرمیة عن المثلیة الجنسیة.
 ●       ضمان حمایة قانونیة فعالة  ألفراد الم.م.م.م .

 ●       إصالح القوانین القائمة والتي یمكن استخدامها للتمییز على أساس المیل الجنسي.

 

 في منع التعذیب
 ال یمكن ألحد أن یتعرض ألي نوع من أنواع التعذیب وال للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو الحاطة بالكرامة. [10]

 وان التعذیب مرفوض بكافة اشكاله سواء جسدیًا او معنویًا.

  فبالنسبة للتعذیب الجسدي تعتبر الفحوصات الشرجیة ضربًا من ضروب المعاملة الالإنسانیة حیث توصي الهیومن رایتس ووتش
مهینة تعتبر التي الشرجیة الفحوصات منع بضرورة ،٢٠١٦ تموز في الصادر تقریرها في (Human Rights Watch)                
خاصة األشخاص ضد كقرینة الفحوصات نتائج إعتماد من القضاة بمنع المحلي القانون وبحسب المستطاع بقدر وأوصت                  لألشخاص
بهذا اإلنسان حقوق مجلس في التعذیب مناهضة لجنة وتوصي كما مثلیة. جنسیة بممارسات اتهامات على تنطوي التي القضایا                    في
و ١٣ و ١١ و ٢ المواد وعلى المعاملة وسوء التعذیب ادعاءات على بناًء لبنان تقریر على الختامیة مالحظاتها في أیضًا                       الخصوص
الشرطة تعسف لمنع فعالة تدابیر اتخاذ وعلى الجسدي والتفتیش الشرجي الفحص منع على التعذیب مناهضة إتفاقیة من و١٦ ١٥                    

 القائم على أساس المیول الجنسیة والهویة الجنسانیة [11].

الجو عن ناتج وذلك والذم والقدح والتشهیر واالستهتار والتهكم اللفظیة والنعوت االهانة ممارساته فمن المعنوي للتعذیب بالنسبة                   أما
 الذكوري السائد لدى المولجین بتنفیذ القوانین والذي أتى نتیجة التخلف وقلة الخبرة وعدم الثقافة والتدریبات الخاطئة او المنقوصة.

الناحیتین من مقبولة، غیر باإلكراه تنتزع التي اإلفادات أو اإلعترافات اعتبار لضمان فعالة تدابیر الطرف الدولة تتخذ أن ینبغي                     لذا
 القانونیة والعملیة [12] وال یمكن إعتقال أحد أو حجزه تعسفا [13].

بجمیع وممارسًة، قانونًا المحتجزین، جمیع تمتع ضمان اللبنانیة الدولة على یجب أنه التعذیب مناهضة لجنة اعتبرت القبیل هذا                    ومن
 الضمانات القانونیة األساسیة من اللحظة األولى الحتجازهم [14].

ظروف بأي التذرع یجوز وال تطبیقها و تشریعاتها في للتعذیب المطلق الحظر إدراج الدولة على أیضا ینبغي بأنه اللجنة                     وتوصي
 استثنائیة  [15].

القاضي. أمام المثول قبل حالیًا االحتجازالقصوى بفترات التقید ضرورة على والسیاسیة المدنیة بالحقوق المعنیة اللجنة وتؤكد                  كما
 وشددت على أهمیة التمتع بالحقوق منذ لحظة االحتجاز كاالتصال بأحد افراد العائلة او االستعانة بمحام.
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 الحق بالخصوصیة والحریة

١٢ للمادتین وخرقًا كما والحیاة، بالحریة الحق تكفل التي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من ٣ للمادة اختراقًا المثلیة تجریم                     یعتبر
في للتدخل األشخاص تعریض جواز تمنعان اللتان و والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من ١٧ و نفسه اإلعالن                     من

 خصوصیاتهم أو حیاتهم الخاصة  [16]  على نحو تعسفي أو غیر قانوني.

  غیر أن حریة إعتناق اآلراء والتعبیر عنها بكافة الوسائل هو حق مصان [17]،  كما حق التجمع السلمي وتألیف الجمعیات [18].
لكي الالزمة التدابیر جمیع اتخاذ الدولة على أنه سابقًا المذكورة ١٤ التوصیة في والسیاسیة المدنیة بالحقوق المعنیة اللجنة                    توصي

 تكفل، في الممارسة العملیة، التمتع الفعلي بالحق في حریة التعبیر والتجمع السلمي  ألفراد  الم.م.م.م.

 وتؤكد في التوصیة رقم ٤٦ على اإلمتناع عن قمع التعبیر عن آراء مختلفة أو فرض رقابة فنیة.

 إذًا نستنتج مما سبق أن التزامات الدولة هي:

 حمایة األفراد من العنف القائم على معاداة المثلیین وكراهیة مغایري الهویة الجنسیة.❏
 منع التعذیب و المعاملة القاسیة والال إنسانیة❏
 إبطال القوانین التي تجرم المثلیة الجنسیة.❏
  حظر التمییز على أساس المیول والهویة الجنسیة❏
 حمایة حریة الرأي واالشتراك في الجمعیات والتجمعات السلمیة لجمیع أفراد الم.م.م.م.❏

 
  

 الفقرة الثانیة: الحمایة الدستوریة
وملتزم المتحدة األمم منظمة في وعامل مؤسس عضو نفسه اعتبر الذي "ب" الفقرة في بمقدمته اللبناني الدستور یؤكده ما                     وهذا

 مواثیقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. و تجسد الدولة هذه المبادئ في جمیع الحقول والمجاالت دون استثناء.

في والمساواة االجتماعیة العدالة وعلى العامة، الحریات احترام على قائمة نفسها اللبنانیة الجمهوریة اعتبرت التي ایضًا "ج"                   والفقرة
 الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز او تفضیل.

المدنیة بالحقوق بالسواء یتمتعون وهم القانون أمام سواء فكلهم المواطنین جمیع بین المساواة على لتؤكد تعود منه ٧ المادة وأن                      كما
 والسیاسیة.

إال عقوبة او جرم تحدید او الحبس أو التوقیف جواز عدم على ونصت الشخصیة، الحریات حمایة دستوریًا تقّر منه ٨                      المادة
 بمقتضى القانون.

 أما المادة ١٢ تؤكد على المساواة في تولي الوظائف.

 والمادة ١٣ تكفل حریة إبداء الرأي واالجتماع وتألیف الجمعیات.

الحریات احترام وعلى بینهم فرق دونما اللبنانیین بین التامة المساواة على تؤكد منه أعاله المذكورة والمواد الدستور [19]                   فمقدمة
إلى أیضًا وأشارت واالجتماع. الرأي حریة كفلت كما الوظائف، تولي في فقط والجدارة الكفاءة معیاري واعتماد والعامة                   الفردیة

 إلتزام لبنان بالمواثیق والمعاهدات الدولیة التي تعتبر أنه ال یمكن التمییز ألي وضع كان، كما ذكرنا سابقًا.
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 الفقرة الثالثة: في الحمایة القانونیة محلیًا  بین النص والتطبیق
أهم لنبرز الجنسانیة الهویة ومتغیري الجنسي المیل ومزدوجي والمثلیات بالمثلیین المتعلقة لبنان في التشریعات الفقرة هذه                  تتناول

  نقاط التمیز فیها.
 سنتابع بعدها لنتحدث عن تطبیق القوانین بشكل یكرس التمییز في الدولة ومؤسساتها.

یزال ما حقوق، من الدستور كرسه وما سابقًا المذكورة الدولیة اإلتفاقیات أقرته ما من فبالرغم المحلیة القوانین صعید على                     أما
 التشریع اللبناني متخذا موقفا سلبیا منها فلم یسَع إلى تعدیلها وهي مجحفة بحق فئة من المواطنین.

 
 

 على صعید التشریعات
 قانون العقوبات ١٩٤٣

صارخًا إنتهاكًا العقوبات، قانون من ٥٣٤ المادة عبر لبنان في الجنسانیة هویتهم أو الجنسیة میولهم أساس على األفراد تجریم                     یشكل
المواطنین بین التمییز جواز بعدم المتمثلة الدستوریة والمبادئ الدولیة االلتزامات خرق وبالتالي التمییز، وعدم المساواة                 لمبدأ

 وتمتعهم جمیعًا بالحقوق على السواء.

علیها یعاقب الطبیعة خالف على مجامعة كل " التأویالت: من الكثیر تحتمل وفضفاضة غامضة عبارات على المادة هذه                    وتحتوي
وأجهزة التحقیق قضاة كما العامة النیابات قضاة بها یستأنس بل المثلیة العالقات صراحًة تجّرم ال وهي األكثر" على سنة                     بالحبس
في الواردة الطبیعة" خالف "على عبارة وتشكل الجندریة . هویتهم أو الجنسي میلهم أساس على األفراد لتوقیف لبنان في القانون                     إنفاذ

 المادة حجة للقضاة إلدانة السلوك الجنسي  أو التوجه الجنساني  الحاصل بین أفراد بالغین مما یكرس التمییز الرسمي.

یستندون وبالتالي مألوفة وغیر سائدة غیر عالقات هي الجنس نفس من بالغین أفراد بین الحاصلة العالقات أن القضاة بعض یعتبر                      إذ
  إلى نص المادة المبهم  للتجریم واإلدانة.

 بالنسبة لهم أن الطبیعي هو العالقة بین رجل وامرأة. وأحكامهم هذه تشكل انتهاكّا للحق بالخصوصیة والكرامة اإلنسانیة والمساواة.

بذاته المثلي السلوك او المثلیة یجرم لم والذي بالفرنسیة، األصلي نصها عن خاطئ بشكل ترجمت المذكورة المادة أن إلى اإلشارة                      مع
الحرب أثناء الجنسیة األلماني الجیش إعتداءات من لحمایتهم وذلك الـ٢١ سن تحت للقاصرین الجنسي اإلستغالل یعاقب كان                   بل

 العالمیة الثانیة  [20].

الحقوق حمایة مفهوم لتطور الطریق وتمهد إیجابیة أحكام وهي الیوم حتى ٢٠٠٩ العام منذ [21] األحكام من جید عدد بصدور                      ونشید
 والحریات وتطبیق مبدأ سمو المعاهدات على القانون المحلي في حال تعارض اإلثنین.

هو ما تفسیره وعدم النص غموض منها عدة، لخلفیات التجریم تمنع أو المتهمین بحق التعقبات تكف القرارات هذه أن بالذكر                       الجدیر
للمعاهدات وتطبیقًا الطبیعیة المثلیة مخالفة عدم أو الدلیل، كفایة لعدم أو الجنسي اإلتصال النتفاء أو الطبیعي، غیر هو وما                     الطبیعي
األفراد ضد التمییز حظر تبني وجوب مع تمامًا یتعارض التشریعات صلب في المادة هذه إبقاء ولكن . الدستوریة والمبادئ                     الدولیة

 بشكل واضح فسواء في االتفاقیات الدولیة أو المعاهدات أو التوصیات أو الدستور اللبناني.

مبدأ هو العقوبة من األهم لكن التوقیف. بمدة واالكتفاء التعاطف نتیجة خفیفة العقوبة تكون وقد المادة بهذه تجرم حاالت هناك                      یبقى
 التجریم الذي ال یجب أن یستمر لألسباب المذكورة أعاله والتي سوف نفصلها تالیًا.
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 قانون حفظ الصحة العامة من البغاء  [22]٠/١٩٣١

هي تعاقب اللواط"و "فظیعة بارتكاب تقبل تالقي بیت او عمومي بیت صاحبة كل المذكور القانون هذا من ٦٨ المادة                     تجرم
 والمرتكبین بالحبس. التجریم هنا متعلق مباشرة ببیوت التالقي والتي هي على ما عرفها القانون البیوت المرخصة لتعاطي الدعارة.

المستشفى. إلى یساق مریضا كان وإذا أیضًا، بالحبس یعاقب اللواط ارتكاب علیه یثبت من أن تعتبر نفسه القانون من ٦٩                      والمادة
الهویة أو الجنسي المیول هذه أساس على التمییز على یدل مما جریمة كأنها و اإلرتكاب إثبات اشترطت المادة أن نرى                      حیث

 الجندریة .

 المادتان المذكورتان تشكالن تمییزًا واضحا لفئة المیم التي جاء نص التجریم واضحًا بالنسبة لها.

والذي باألشخاص باالتجار المتعلق ٢٠١١ عام الصادر ١٦٤ رقم القانون مواد مع تتعارض المذكورة المواد ان الى االشارة                    مع
من العامة الصحة حفظ قانون شّرع وبینما منه. األولى المادة في لألفراد الجنسي اإلستغالل ویجرم الدعارة وشبكات بیوت                    یمنع

 البغاء بیوت الدعارة واالستغالل الجنسي لألفراد.
 

 قانون العمل

یلزم ولم الجندریة، الهویة أو الجنسي المیول بسبب التعسفي الصرف حال في العمل أرباب من حمایة أي یلحظ لم العمل                      قانون
الجنسانیة والهویة الجنسي المیل أساس على وخاصة انواعه على التمییز تحظر خاصة داخلیة نظم أو بروتوكوالت اتباع                   المؤسسات

 والحمایة من التحرش .

عرضة األكثر لألفراد حمایة أو التمییز عن منع أي الداخلیة أنظمتهم تلحظ فلم أیضًا القانون إنفاذ أجهزة لیشمل األمر هذا                      یمتد
فیما الدولیة العمل منظمة وإرشادات والثقافیة، واالجتماعیة االقتصادیة للحقوق الدولي العهد تطبیق في تراخیًا یشكل مما                  للتمییز،

 یتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص في العمالة والحمایة االجتماعیة.

 

 من حیث التطبیق
ال المثال سبیل على منها نذكر والجندري، الجنسي التمییز تكرس والتي االنسان لحقوق المنتهكة و المستفزة التطبیقات هي                    كثیرة

 الحصر:

فقط واحدة مرة للتجدید قابلة ساعة ٤٨ ب التوقیف مدة تحدد والتي ٤٧ المادة تحدیدا و الجزائیة المحاكمات أصول قانون                      مخالفة
  وبناًءاعلى موافقة النیابة العامة.

أو بخیر أنه أهله وإعالم نفسه عن والمدافعة كرامته صون من تمكنه للموقوف أساسیة حقوق جملة على المادة هذه                     وتحتوي
وكل العام النائب من اذن إلى یحتاج التفتیش أن كما الموقوف، على الحقوق هذه بقراءة القانون إنفاذ أجهزة وتلتزم بمحام.                      اإلستعانة

 تفتیش لم یتم وفقا لألصول هو باطل.

بأحد اإلتصال من ُیمنعون و المذكورة. المادة في علیها المنصوص الحقوق علیهم/هن تتلى وال توقیفهم/هن یتم الحاالت من الكثیر                     في
 أو المحامي حتى.

االحتجاز وقت لناحیة إن االحتجاز أصول مخالفة حال في القانون إنفاذ أجهزة عناصر تجریم إلى صراحة ٤٨ الالحقة المادة                     وتشیر
 أو تالوة الحقوق أو المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة. وحتى اآلن ال وجود لحاالت توثیق وتجریم لهذه االرتكابات بالرغم من كثرتها.
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الحاالت من الكثیر في المحامون یمنع حین في االستجواب، أثناء واحد بمحام المستجَوب االستعانة إمكانیة إلى تشیر ٧٦                    والمادة
 الدخول إلى جلسات التحقیق.

للقانون خرقًا یشكل مما أصدقائهم واستدعاء محادثاتهم على واالطالع بهواتفهم التفتیش عبر الشخصیة حریتهم انتهاك الى                  باالضافة
االتصال، وسائل من وسیلة أي بواسطة تجري التي المخابرات سریة وصون بحمایة المتعلق ٢٧/١٠/١٩٩٩ في الصادر ١٤٠                   رقم
المراقبة أو التنصت أنواع من نوع ألي یخضع ال و القانون حمى في و مصون التخابر سریة في الحق أن تعتبر منه األولى                         فالمادة

 أو اإلعتراض او اإلفشاء إال في حاالت  معینة معللة قانونیة.

  اضف الى الزام المحكوم بطلب إعادة اعتباره مما حكم به نتیجة تطبیق أحكام المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات.

 
 التقاطع بین القوانین والتطبیقات

أفراد ضد ٥٣٤ بالمادة یستعان یزال ما ومحلیًا، دولیًا اللبنانیة، الدولة والتزامات المواطنین بین التمییز جواز بعدم القول من                     بالرغم
اكتفى فقد الدولیة واإللتزامات المتعددة التوصیات و التعذیب تحریم من بالرغم و الجنسي. المیل أساس على إلضطهادهم                   الم.م.م.م.
بها القیام یمكن ال الشرجیة الفحوصات أن فیه معتبرًا ،٢٠١٣ شباط في العدل وزارة عبر الشرعیین األطباء إلى تعمیم بإصدار                      لبنان
یرق ال الذي التعمیم فهذا الجنسیة. المثلیة بممارسة التهامه ضده قرینة یشكل قد للفحص رفضه أن على فیه، المشتبه إذن دون                       من
والتعذیب التمییز یكرس مما الرفض، حال في مذنبة الضحیة ویعتبر الشرجیة الفحوصات صریحًا منعًا فیه یمنع مرسوم مستوى                    إلى

 الجسدي و النفس .

 وتشكل المادة ٥٣٤ عائقًا كبیرًا أمام   أفراد  الم.م.م.م. للجوء إلى القضاء في حال تعرضهم للعنف أو التعذیب على أساس میولهم.

٥٣٤ المادة وجود بسبب منقوصة أتت لكنها المثلیین، عن الحمایة األسري العنف من األسرة أفراد وسائر المرأة حمایة قانون یمنع                      لم
 واألمر سیان بالنسبة للقانون ١٦٤/٢٠١١.

القوانین تعارض عدم مبدأ وتطبیق التعارض هذا منع یجب و ٠/١٩٣١ القانون أحكام مع یتعارض ١٦٤/٢٠١١ القانون أن                    وحیث
 وعدم رجعیة القوانین الجزائیة.وعدم استعمال القانون إلدانة   أفراد  الم.م.م.م.

  و كما ذكرنا سابقًا أننا نشید بإصدار قرارات تعطل استخدام المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناني و نضيء علیها ههنا:

بحق التعقبات كف فیه قرر و ٢٠٠٩ العام في سلیمان منیر السید البترون في الجزائي المنفرد القاضي عن الصادر االول القرار                       ــ
تقدیره، و للقضاء متروك األمر یكون الحالة هذه وفي الطبیعة، مفهوم یوضح لم القانون أن اعتبر حیث قانونیة، تعلیالت لعدة                      شابین
من خلیة وهو اإلكتشاف مرحلة في یزال ما و الطبیعة معنى تماما یفسر أو یكتشف لم هو و الطبیعة من جزء هو اإلنسان أن                          فاعتبر
المداعبة و التقبیل أن اعتبر قد و جرمیًا، سلوكًا كان إن و حتى للطبیعة مخالف عنه صادر سلوك أي اعتبار یمكن وال الطبیعة                         خالیا
الجنسیة األمراض من للوقایة أداة هو وإنما ممنوع كمضبوط الواقي اعتبار عدم هو بالذكر الجدیر و أصًال. مجامعة عملیة                     لیس

 خالل اإلتصال الجنسي وال یعتبر دلیل على القیام بأفعال جنسیة.

من للمحكمة بما فیه واعتبر ،٢٠١٤ العام في الدحداح ناجي السید المتن في الجزائي المنفرد القاضي عن صدر فقد الثاني أما                       ــ
ولیس ذكر مع الجنس تمارس أنثى هو وأعضائها األنثى صفات كامل وفیه أنثى إلى جنسیا المتحول أن والتقدیر المقاربة في                      سلطة

 مخالفة للطبیعة، حتى لو أن المفاهیم الدینیة تنص على عكس ذلك.

حقوق وشرعة اللبناني الدستور كرسه لما وتطبیقًا الجزائي النص تفسیر في التوسع عدم مبدأ مع انسجاما یأتي ، هنا التجریم                      عدم
أشار وقد الغیر، الحریات هذه تؤذي ال عندما خاصًة الشخصیة حریتهم وصون األفراد بین المساواة ضمان وجوب لجهة                    اإلنسان
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بسبب األشخاص ضد والتمییز االنتهاكات لمواجهة إجراءات یتضمن الذي اإلنسان حقوق مجلس عن الصادر ١٧ القرار إلى                   ایضًا
 میلهم الجنسي أو هویتهم الجنسانیة، وإن كان غیر ملزم للبنان.

الحقوق متناوًال هنا القانوني التعلیل وجاء ،٢٠١٦ العام في القنطار السید المتن في الجزائي المنفرد القاضي عن صدر والثالث                     ــ
١٧ رقم القرار إلى القاضي أشار وقد التمییز وعدم المساواة السیما اللبناني والدستور الدولیة باالتفاقیات المصانة                  والحریات
بسبب األفراد ضد العنف وأعمال التمییزیة السیاسات لمجابهة إطارا وضع الذي المتحدة األمم في اإلنسان حقوق مجلس عن                    الصادر
األمم منظمة قبل من المتخذ المنحى الى یؤشر أنه إال األعضاء للدول ملزمًا یكن لم إن حتى و الجنسانیة، والهویة الجنسي                       المیل

 المتحدة الذي التزم لبنان كل مواثیقها وقراراتها.

الجزائیة، النصوص تفسیر في التوسع عدم لقاعدة إعماال و وضوحه عدم عند القانوني النص تفسیر في المحكمة بسلطة                    وعمًال
وبالتالي مرضًا او اضطرابا، الفردیة مظاهرها من أي في تشكل ال المثلیة أن ١٩٩٠ في العالمیة الصحة منظمة لتصنیف                     وسندًا

 فإنها ال تتطلب عالجا، وبالتالي فال تعتبر المثلیة مخالفة للطبیعة. وال تستوجب العقاب.

كرامته یحفظ بما اإلنسان حقوق وصون الحریات حمایة في وواجبه القاضي لعمل وموضحة جدیدة حقوقیة بحلة أتى فقد الرابع أما                      ــ
 ضمن المجتمع دون تمییز.

المادة في كلیًا جدیدة لقراءة یؤسس ، ٢٠١٧ العام في معلوف ربیع السید المتن، في الجزائي المنفرد القاضي عن الصادر الحكم                       وهذا
طبیعي لحق ممارسة المثلیة أن بالقول ذلك من أبعد ذهب بل المثلیة ممارسة في مخالفتها وعدم الطبیعة عن بالحدیث یكتف فلم ٥٣٤                      
على واستناًد تجاوز، دون حق ممارسة في المرتكب الفعل جریمة لیس أنه تعتبر والتي اللبناني العقوبات قانون من ١٨٣ للمادة                      وفقًا
العالمي كاالعالن لبنان، فیها یلتزم التي الدولیة والشرعة تفضیل، أو تمایز دون الحقوق في مساواة من اللبناني الدستور كرسه                     ما
لصیقة طبیعیة حقوق أنها سیما ال بالحقوق التمتع حق إنسان فلكل والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص الدولي والعهد اإلنسان                    لحقوق
هذه كانت لو حتى عیشه، طریقة أو حیاته أسلوب بسبب یفقدها وال بالشخص، ملتصقة حقوق فهي یكتسبها ألن حاجة فال                      باإلنسان

 الطریقة مرفوضة من أغلبیة المجتمع.

من إال الجنسیة حیاتهم یعیشوا أن یمكنهم ال األفراد فهؤالء والحمیمیة اإلنسانیة بالعالقات القیام بغیرهم أسوة للمثلیین یمكن                    حیث
وموافق لطبیعتهم مخالف هو بما إلزامهم إلى ویؤدي الشخصیة حیاتهم في تدخال یكون الحق هذا من حرمانهم وإن میولهم،                     خالل

 لطبیعة األكثریة مما یشكل خرقًا ألبسط الحقوق اللصیقة بهم.

والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي للعهد وفقًا بالخصوصیة الحق وانتهاك الخصوصیة في التدخل یجوز ال أنه اعتبر                   وكما
 بمعاقبة عالقات جنسیة رضائیة بین شخصین بالغین.

لبنان والتزامات الدستور خالل من المواطنین بین التمییز وعدم المساواة مبدأي تطبیق وجوب و ضرورة أرسى قد الحكم هذا                     إن
  الدولیة.

 ــ أما الخامس فصدر عن محكمة اإلستئناف الجزائیة في جبل لبنان، الغرفة الثانیة عشرة في العام ٢٠١٨،

 و قد جاء لیصدق الحكم االبتدائي المذكور أعاله، بعد أن استأنفته النیابة العامة.

 ــ والقرار السادس صدر عن محكمة اإلستئناف في بیروت- الغرفة الثامنة- الناظرة في الجنح في العام ٢٠١٩.

للجریمة المادي الركن النتفاء المستأنفین بحق التعقبات وأوقف ، ٥٣٤/عقوبات بالمادة المستأنفین أدان الذي البدائي الحكم فسخ                   وقد
  وهو، بحسب المحكمة، أي اتصال جنسي مخالف للطبیعة.
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األدلة على الحصول كیفیة و المستأنفین مع جرت التي بالتحقیقات متعلقة مخالفة سجل قد معلوف السید القاضي أن نذكر أن                      ویهمنا
بشكل التعذیب مناهضة واتفاقیة ١٤٠/١٩٩٩ المخابرات سریة قانون كما الجزائیة المحاكمات أصول لقانون مخالفة اعتبرها                 التي

 صارخ لحیث جمع األدلة بصدق و أمانة و دون أي إكراه معنوي أو جسدي ، و محاسبة مرتكبیه.

بل باألشخاص، اإلتجار مكافحة جهاز و العام األمن عند التحقیقات قانونیة عند التوقف ضرورة اإلعتبار بعین المحكمة تأخذ                    ولم
 أهملته بشكل واضح.

عناصر حول النظر إعادة في محوریة نقطة یشكل والذي ٢٠١٩ العام في العسكریة المحكمة عن الصادر السابع الحكم نذكر كما                      ــ
 أجهزة إنفاذ القانون، و حیاتهم الخاصة التي ال تشكل جزءا من وظیفتهم.

 وقد اعتبر القاضي بیتر جرمانوس أن المثلیة ال تخالف الطبیعة وال تشكل جرمًا یعاقب علیه القانون.

مخالفة غیر المثلیة إعتبار و للقاضي، االستنسابیة السلطة وهو األحكام هذه جمیع بین النقاط بعض في التشابه أهمیة أیضا                     ونذكر
 للطبیعة، و اإللتزام بالمعاهدات الدولیة والدستور اللبناني صونًا للحریة الشخصیة.

وتبرز الحقوق، ویصون الحریات ویحمي بالعدل یحكم الذي للقضاء الحقیقي الوجه تظهر القضائیة القرارات و األحكام هذه                   إن
و لآلخر االحترام عن تعبر مماثلة قضائیة لقرارات الطریق تمهد كما القانوني، الهرم تراتبیة وإتباع القضاء دور في جدیدة                     قراءات
قانون من ٥٣٤ المادة الغاء قانون استصدار في أساسي مرتكز یشكل الذي األمر التمییز، وعدم المساواة مبدأي وأهمیة                    اإلختالف
الهویة ومغایري الجنسي المیل ومزدوجي والمثلیات المثلیین من تهمیشًا األكثر الفئات عن الظلم رفع وبالتالي اللبناني                  العقوبات

 الجنسانیة والنوع االجتماعي (أفراد الم.م.م.م.) وهو ما نصبو إلیه جمیعًا.

 

 عوامل تفاقم المشكلة
  السیاق الدیني

 إن التكوین الطائفي في لبنان یجعل من الصعب اتخاذ العدید من القرارات وسن التشریعات دون العودة إلى رجال الدین. فیشهد لبنان
 سیطرة ال مثیل لها على صناعة القرار من قبل رجال الدین الذین یعتبرون أن المثلیة هي خطیئة و یجب معاقبتها.

 
 الذكوریة/ األبویة

واالستئثار السیطرة علیه ویجب یمكنه والذي القوي للرجل نمطیة صورة إعمال ویعني الدین، رجال بسلطة أیضا التعبیر هذا                    ارتبط
 بالقرار وحده. والتي یجب أن تتوفر في كل مولود ذكر وإال اعتبر مخنثًا او غیر مقبول اجتماعیًا.

 

  بطء عملیة التشریع

الخالفات بكثرة ذلك ویرتبط الدولیة، بالتزاماته الوفاء عن لبنان تقاعس یظهر و معًا والوقت الحقوق وهدر الهوة اتساع في                     یفاقم
 النیابیة و طول النقاشات على القوانین و تفاصیلها.
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 ضعف مقاربات حقوق اإلنسان

في للعاملین كما القانون إنفاذ ألجهزة التدریبات في اإلنسان حقوق من كجزء الم.م.م.م. أفراد حقوق مقاربات تضعف عام،                    بشكل
 مجال الخدمة الصحیة مما یؤدي إلى وصم األفراد المهمشین والتعامل على أساس تمییزي ومهین في معظم األحیان.

 
 وسائل اإلعالم

االجتماعیة الوصمة زیادة في وفّعال بارز دور اإلجتماعي التواصل وسائل كما والمكتوبة المسموعة و المرئیة اإلعالم                  لوسائل
 والتمییز ضد هؤالء األفراد.

 إذا ما هي آثارهذه المشكلة على المثلیین و المثلیات و ثنائیي المیل الجنسي و متغیري الهویة الجنسانیة ؟

 

  اآلثار
أمام ● كبیرًا حاجزًا اللبناني العقوبات قانون من ٥٣٤ المادة تشكل حیث العدالة، إلى الوصول حق في                  انتقاص

 األفراد المهمشین في تقدیم الشكاوى والمطالبة بحقوقهم خاصة في حاالت التعذیب من قبل عناصر األمن.
بعرض ● ضاربًة حسیب، وال رقیب بال الساعة حتى ممارستها عن األمنیة األجهزة تنفك ال التي التعسفیة                  التوقیفات

 الحائط كل القوانین اإلجرائیة ومبادئ حقوق اإلنسان والتزامات الدولة اللبنانیة في ظل صمتها عن هذه التعدیات.
 ازدیاد وتیرة التنمر في أماكن الدراسة والعمل. ●
 تكریس العنف المجتمعي القائم على أساس المیل الجنسي والهویة الجنسانیة. ●
 القبول المقلق لخطاب الكراهیة الممنهج الذي تمارسه السلطات الدینیة والحض على معاداة المثلیة. ●
حق ● من وحرمانهم التمییز لناحیة األفراد تجاه الخاصة الجهات وسلوكیات تصرفات على الشرعیة صفة                إضفاء

 التجمع.
 صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحیة بسبب الوصمة والتمییز. ●
 الوصم االجتماعي الذي قد یؤدي إلى ارتفاع في نسب اإلنتحار. ●
 الصعوبات التي یواجهها متغیري الهویة الجنسانیة في تغییر أوراقهم الثبوتیة. ●
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 التوصیات
التمییز، وعدم المساواة لمبدأ وتطبیقًا المجتمع من الفئة هذه تجاه الظلم هذا الستمرار ومنعًا لبنان في المشكلة هذه استمرار ظل                      في

 جاءت براود لیبانون توصي بما یلي:

  في القوانین

 تعدیل القوانین بما یتماشى مع التزامات لبنان الدولیة مثل التزام لبنان بالعهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة،★
 والعهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، واتفاقیة مناهضة التعذیب دون التذرع بالظروف االستثنائیة

 أو التحفظ على أي من بنودها.
 العمل على انضمام لبنان إلى باقي االتفاقیات والمعاهدات الدولیة والبروتوكوالت االختیاریة.★
 إقرار قوانین مدنیة وفصل الدین عن الدولة مما یكفل العدالة وحقوق جمیع المواطنین دون تمییز.★
 تحدیث القوانین لكي تتماشى مع تقدم العصر.★
  إلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناني و قانون حفظ الصحة العامة من البغاء .★
 وتحدیث القوانین مثل القوانین المتعلقة بالصحة والخدمات الطبیة، قانون األحوال الشخصیة، قانون العقوبات، إلخ.★
 تعدیل قانون العمل لناحیة إدراج بنود تحظر جمیع أنواع التمییز ومنها ماهو على أساس المیل الجنسي أو الهویة★

 الجنسانیة.
  إقرار قانون تجریم التمییز العنصري وإدراج التمییز على  أساس المیل الجنسي والهویة الجنسانیة كأحد بنوده.★
 إقرار قانون یجرم خطاب الكراهیة.★
 تأمین الحمایة القانونیة للفئات المهمشة ومنها   أفراد الم.م.م.م.  مثل تعدیل قانون اإلتجار بالبشر وتعدیل قانون حمایة★

 المرأة وسائر أفراد األسرة من العنف األسري (٢٩٣) لیشمل إجراءات خاصة وفعالة في سبیل حمایة الفئات
 المهمشة.

 تعدیل قانون المرئي والمسموع لمنع البرامج التهكمیة والمهینة لحقوق أفراد الم.م.م.★
 

 في آلیات تنفیذ القوانین
 العمل على تطبیق القوانین المرعیة اإلجراء ومنها  قانون أصول المحاكمات الجزائیة وتحدیدا المادة ٤٧ كما العمل★

 على تطبیق معاییر حقوق اإلنسان في النیابات العامة.
  إقرار جمیع المراسیم الخاصة بهیئة حقوق اإلنسان لكي تباشر عملها.★
 إدراج اإلنتهاكات التي تطال أعضاء مجتمع المیم في مهام الهیئات واللجان الوطنیة كافة ومنها الهیئة الوطنیة لحقوق★

 اإلنسان، اللجنة الوطنیة للقضاء على التعذیب, كما اللجان الخاصة في السلك العسكري والنیابات العامة كلجان حقوق
  اإلنسان في قوى األمن والجیش واألمن العام وذلك عبر تطبیق التزامات لبنان الدولیة.

  تقدیم التدریبات الالزمة ألجهزة إنفاذ القانون حول التوجه الجنسي والهویة الجنسانیة لفهم حاجات  أفراد الم.م.م.م .★
شؤون★ عدل، (صحة، كافة الرسمیة والمؤسسات الوزارات قبل من المقدمة الخدمات في الم.م.م.م . أفراد حاجات                 لحظ

  اجتماعیة، إلخ).
 تقدیم الدعم الالزم للجمعیات التي تعنى بأعضاء مجتمع المیم من قبل الوزارات كافة.★
 العمل على تحدیث المناهج التعلیمیة وإضافة مبادئ حقوق اإلنسان وإحترام األخر دون تمییز.★
واحترام★ والعدالة المساواة، مبادئ إلرساء الوطن مستوى على اإلنسان حقوق ثقافة لنشر الثقافة وزارة مع                 العمل

  التعددیة.
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