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التجرمي صحيفة وقائع:    
  

حاق)واط والس(اللُّ بني أشخاص من نفس اجلنس اجلنسية العالقاتجترمي     

القائمة على اخلاصة اجلنسية بلداً على األقل قوانني متييزية جترم العالقات  76وجد يف ت 
اكمة والسجن ، فتعرض املاليني األفراد خلطر االعتقال واحملبني بالغني من نفس اجلنس التراضي

بل وعقوبة اإلعدام يف مخسة بلدان على األقل. -  

ينتهك احلق  السلوك اجلنسي القائم على التراضي بني أشخاص من نفس اجلنسفتجرمي  
يف اخلصوصية واحلق يف التحرر من التمييز، وكالمها مكفول مبوجب القانون الدويل، ويضع 

قوق اإلنسان جلميع األشخاص بصرف النظر الدول يف حالة خرق جوهري اللتزامها حبماية ح
عن امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية.  

معينة من النشاط اجلنسي أو أي صداقة محيمة أو  اوحتظر هذه القوانني عادة أنواع 
. ويف بعض احلاالت، تعد صياغة القانون غامضة أو من نفس اجلنسنشاط جنسي بني أشخاص 

أو “ العامة األخالق جرائم ضد”أو إىل “ الفسوق”ثال إىل غري حمددة، فتشري على سبيل امل
الذكور بني اجلنسي وجترم بعض الدول على وجه اخلصوص السلوك “. الطبيعة ضد نظام”
حاق واط والسحاق)، بينما حترم دول أخرى اللُّبني اإلناث (الس اجلنسيواط)، والسلوك (اللُّ

على حد سواء.  

اث احلكم االستعماري: فقد فُرضت على ري معظم األحوال موتعد هذه القوانني يف 
البلدان املعنية يف القرن التاسع عشر من جانب سلطات االستعمار يف ذلك الوقت. وعلى سبيل 

يف أفريقيا ومنطقة  املثليني جنسياً جنسياًاملثال، فإن كثرياً من القوانني املستخدمة ملعاقبة 
واقع األمر أثناء العصر الفيكتوري.الكارييب قد كُتبت يف لندن يف   

 
ماذا يقول القانون الدويل عن التجرمي؟    

أكدت جلنة حقوق اإلنسان التابعة  ،تونني ضد استراليا، ويف قضية 1994يف عام  
لألمم املتحدة أن القوانني اليت جترم املثلية اجلنسية تنتهك احلق يف اخلصوصية واحلق وعدم 

خرقاً لاللتزامات القانونية للدول مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق التمييز، وهو ما ميثل 
إىل انتهاكات للحق يف  أيضا املدنية والسياسية. وحيثما تطبق هذه القوانني، فإا قد تؤدي

التحرر من االعتقال التعسفي واالحتجاز.  

ي القائم السلوك اجلنسوعالوة على ذلك، فإن الدول اليت توقع عقوبة اإلعدام على  
تنتهك احلق يف احلياة الذي يكفله اإلعالن العاملي  من نفس اجلنس بالغنيعلى التراضي بني 
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عد اإلعدام العقوبة املقررة من الناحية القانونية للجرائم املتعلقة باملثلية يحلقوق اإلنسان. و
 وقدواليمن،  اجلنسية يف كل من إيران، وموريتانيا، واململكة العربية السعودية، والسودان،

تطبقها احملاكم الدينية يف مناطق من الصومال ونيجرييا.  

وقد أخفق املدافعون عن التجرمي مراراً يف إقناع جلنة حقوق اإلنسان بأن التجرمي يعد  
ألي ادعاء عن خطر يهدد الصحة العامة والرفاه االجتماعي. “ متناسبة”و “ معقولة”استجابة 

ة على التأثري الضار للتجرمي بالنسبة للصحة العامة، مبا يف ذلك ومن ناحية أخرى، أكدت اللجن
يف سياق الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه (انظر أدناه).  

وبينما توجد لدى البلدان ثقافات وتقاليد خمتلفة، كما تتنوع املواقف العامة بدرجة  
حلقوق اإلنسان يتطلب من مجيع الدول، كبرية، فإن التركيز على العاملية يف القانون الدويل 

والرأي العام، محاية  ،بصرف النظر عن القيم الثقافية والتقليدية السائدة، واملعتقدات الدينية
حقوق اإلنسان لكل فرد.  

 
عواقب التجرمي    

العالقات بني األشخاص من نفس أعربت األمم املتحدة مراراً عن قلقها إزاء جترمي  
إىل انتهاك احلقوق األساسية، فإن التجرمي يضفي صفة شرعية على التحيز يف . فباإلضافة اجلنس

اتمع بشكل عام، ويعرض األفراد جلرائم الكراهية، واالنتهاك من جانب الشرطة، والتعذيب، 
والعنف األسري.  

وكما أوضحت منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس  
عة البشرية/اإليدز، فإن التجرمي له أيضاً أثر ضار على الصحة العامة، وخاصة على نقص املنا

اجلهود املبذولة للوقاية من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية. فالتجرمي، على سبيل املثال، 
ميكن أن مينع بعض أولئك األكثر عرضة لإلصابة بالفريوس من التقدم إلجراء الفحوص وتلقي 

اً من وقوعهم حتت طائلة القانون. وميكن أن يهدد أيضاً أولئك الذين يعملون من العالج خوف
، ومزدوجي امليل اجلنسي، املثليني جنسياً ، وجنسيا أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان للمثليات

ومغايري اهلوية اجلنسانية (الشواذ جنسياً)، وذلك بتعرضهم للهجمات والترويع.  

ييز ضد األشخاص الذين يلبسون أو يتصرفون بطريقة كما أن التجرمي يغذي التم 
تتعارض مع األعراف اجلنسانية التقليدية. فقد وقعت حوادث كثرية ألفراد اعتقلوا أو هومجوا 

م يف احلديث.بسبب مالبسهم، أو تصنعهم، أو أسلو  

إمنا  وظهور كراهية املثلية اجلنسية وكراهية مغايري اهلوية اجلنسانية على نطاق واسع 
جيعل من الضروري بصورة أكثر إحلاحاً أن تنهض احلكومات بواجبها القانوين حلماية الشواذ 
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جنسياً من العنف والتمييز. ويعد إلغاء القوانني اليت جترم السلوك املثلي والقوانني األخرى اليت 
لبشرية.ستخدم ملعاقبة الشواذ جنسياً خطوة هامة حنو حماربة التحيز ومحاية احلياة ات  

 
نقاط العمل    

بالنسبة للدول    

من التراضي بني بالغني القائمة على م العالقات اجلنسية اخلاصة جترإلغاء القوانني اليت  - 
ستخدم ملعاقبة األفراد على أساس ميلهم اجلنسي ، والقوانني األخرى اليت تنفس اجلنس

ولية حلقوق اإلنسان.للمبادئ الد وهو ما يشكل انتهاكاً ،وهويتهم اجلنسانية  

السلوك اجلنسي القائم على التراضي اإلفراج عن مجيع األفراد احملتجزين حالياً بسبب  - 
.بني أشخاص من نفس اجلنس  

تعديل قوانني سن الرشد، حسب مقتضى احلال، للمساواة بني سن الرشد فيما يتعلق  - 
.املثليني جنسياًوغري املثليني جنسياً بسلوك   

ض األفراد لفحوص بدنية مهينة لغرض حتديد ميلهم اجلنسي.م تعرضمان عد -   
 

حدثوا فرقاً:ك واألفراد اآلخرين أن تؤأنت وأصدقا ميكنك أيضاً    

سجنوا بسبب ميلهم اجلنسي أو فصح عندما يتم القبض على أشخاص من حولك أو يإ - 
هويتهم اجلنسانية.  

عني، كتب حلكومتك و/أو املشرإية اجلنسية، إذا كنت تعيش يف دولة تواصل جترمي املثل - 
ثل القانون الوطين للمعايري الدولية توحثهم على إدخال اإلصالحات الضرورية لكي مي

بعث إالتراضي.  القائم علىحلقوق اإلنسان، واليت حتظر جترمي السلوك املثلي اخلاص 
عن دعمك  برسائل إىل الصحف وشارك يف املناقشات احلاسوبية كوسيلة للتعبري

لإلصالح.  

 - إذا مت القبض عليك أو على أصدقائك أو أفراد أسرتك أو احتجازكم بناًء على تم ه
جلأ إىل إ، السلوك اجلنسي القائم على التراضي بني أشخاص من نفس اجلنستتعلق ب

تدابري األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان عن طريق إرسال رسائل بالربيد اإللكتروين 
.urgent-action@ohchr.orgملوقع إىل ا  
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صحيفة وقائع: املساواة وعدم التمييز    
  

املساواة وعدم التمييز    

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان. فمن  ةتعد املساواة وعدم التمييز من املبادئ األساسي 
ل على حق كل إنسان، دون متييز، أن يتمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف أن يعام

واحلق يف احلماية من التمييز ألسباب خمتلفة من بينها امليل اجلنسي  ،قدم املساواة أمام القانون
واهلوية اجلنسانية.  

 
القوانني والسياسات التمييزية    

تعد قوانني الدول وسياساا   واليت ينبغي أن حتمي كل فرد من التمييز  - مصدر  -
، ومزدوجي امليل املثليني جنسياً ، واملثليات جنسياًاليني التمييز املباشر وغري املباشر ضد م

في أكثر من ثلث فاجلنسي، ومغايري اهلوية اجلنسانية (الشواذ جنسياً) يف مجيع أحناء العامل. 
أشخاص من نفس التراضي بني  القائمة علىاجلنسية اخلاصة  العالقاتبلدان العامل، يتم جترمي 

حلق يف اخلصوصية واحلق يف عدم التمييز، وكالمها يكفله القانون . فهذه القوانني تنتهك ااجلنس
ض األفراد خلطر االعتقال، واحملاكمة، والسجن، بل وعقوبة اإلعدام يف مخسة الدويل، مما يعر

بلدان على األقل.  

منع الشواذ جنسياً من تويل وظائف معينة،  :األخرى للتدابري التمييزية ةوتشمل األمثل 
العامة، واحلرمان من االعتراف القانوين  ظاهراتامليزية على حرية التعبري ويوفرض قيود مت

. وتطالب دول كثرية مغايري اهلوية اجلنسانية بني أشخاص من نفس اجلنس اجلنسية  بالعالقات
باخلضوع للتعقيم كشرط للحصول على اعتراف قانوين ويتهم اجلنسانية، وبدون ذلك يضطر 

لى هامش اتمع، مع استبعادهم من الوظائف العادية، والرعاية الصحية، الكثريون إىل العيش ع
احلقوق األساسية األخرى.من والتعليم، وحرمام   

 
“جنسياً مثلياً”ال تقُلْ    

تعد حرية التعبري مهددة يف أجزاء من أوروبا الشرقية وأفريقيا بواسطة سلسلة من   
وغالباً “. التشجيع العام للمثلية اجلنسية” حظر القوانني ومشاريع القوانني اليت دف إىل

يزية وعمليات حظر على عقد اجتماعات يجه اجلماعات الشاذة جنسياً قيوداً متاما تو
ر اخلاصة بالشواذ جنسياً يف بعض املدن؛ ويف مدن خعامة. فقد مت حظر مسريات الف

ماية املشاركني، أخرى حيث نظمت هذه املسريات، مل تتخذ السلطات تدابري فعالة حل
  مما أدى إىل وقوع هجمات عنيفة من جانب مجاعات النازية اجلدد واملتطرفني اآلخرين.
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التمييز االجتماعي    

 م شواذ جنسياً من الوصم االجتماعي، يعاين األشخاص الذين ينظر إليهم على أ
عاية الصحية، ويف واإلقصاء، والتحيز يف العمل، ويف البيت، ويف املدرسة، ويف مؤسسات الر

طرد هؤالء األشخاص من وظائفهم، وأن يتعرضوا وميكن أن ي جوانب أخرى كثرية من حيام.
طردوا من منازهلم، وأن حرموا من العالج الطيب املناسب، وأن ييف املدرسة، وأن يللتسلُّط 
حاقيات رغم السرغموا على دخول مؤسسات العالج النفسي، وأن تهم، وأن يؤباآيلفظهم 

، غالباً )ملخنثنياملي صفات اجلنسني (ا. وبالنسبة حلنمسعته تلوثعلى الزواج أو احلمل، وأن 
راحية اجلما يبدأ التمييز بعد الوالدة، حيث خيضع األطفال واألوالد املخنثون للتدخالت 

ن بائهم بقصد التخلص مآل املستنرية وافقةاملوتدخالت أخرى جترى هلم دون موافقتهم أو 
فروق اخلنوثة.  

 
ولية الدولةؤمس    

ا ال متيز ضد األفراد اتتحمل الدول التزاماً قانونياً بأن تتأكد من أن قوانينها وسياس 
على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، وأن اإلطار القانوين يوفر محاية مالئمة من مثل هذا 

لتزام اعتبارات الثقافة، والتقاليد، والدين. يز الذي متارسه أطراف ثالثة. ويتجاوز هذا االيالتم
فيجب على مجيع الدول، بصرف النظر عن تارخيها أو خصوصياا اإلقليمية، ضمان حقوق 

مجيع األفراد. وتعد احلكومات اليت ترفض محاية حقوق اإلنسان للشواذ جنسياً يف حالة انتهاك 
للقانون الدويل.  

 
مظاهر التقدم األخرية    

الدول يف السنوات األخرية جهداً أكيداً لتعزيز محاية حقوق اإلنسان  بذلت بعض 
للشواذ جنسياً. فقد مت اعتماد سلسلة من القوانني اجلديدة، من بينها قوانني حتظر التمييز 

، أشخاص من نفس اجلنسالعالقات بني وتعاقب على جرائم كراهية املثلية اجلنسية، وتعترف ب
الذي  اجلنس ر عن نوعنسانية احلصول على الوثائق الرمسية اليت تعبوتسهل ملغايري اهلوية اجل

نه.ويفضل  

وقد دأبت آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة منذ أوائل تسعينات القرن  
رفة النتهاكات حقوق اإلنسان ضد الشواذ طاملاضي على إبداء قلقها إزاء األشكال املتكررة واملت

لمعاهدات لليات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات لرصد امتثال الدول جنسياً. وتشمل هذه اآل
الدولية حلقوق اإلنسان، وكذلك املقررين اخلاصني، واخلرباء املستقلني اآلخرين الذين يعينهم 

جملس حقوق اإلنسان للتحقيق يف التحديات امللحة حلقوق اإلنسان واإلبالغ عنها.  
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ن املساواة بني الشواذ جنسياً يف نيويورك، ، ويف خطاب تارخيي ع2010ويف عام  
طالب بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة باختاذ تدابري من أجل التصدي لالنتهاك والتمييز 

إننا كرجال ونساء من أصحاب الضمائر نرفض التمييز عموماً، وال سيما ”ضد الشواذ جنسياً: 
وعندما يكون هناك توتر بني املواقف وية اجلنسانية. التمييز القائم على أساس امليول اجلنسية واهل

“الثقافية وحقوق اإلنسان العاملية، جيب أن تفوز حقوق اإلنسان.  
 

نقاط العمل    

بالنسبة للدول:    

.القائمة على التراضي بني بالغني من نفس اجلنس اجلنسية العالقاتجترمي  -   

القائم على امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية ز حتظر التمييز ياعتماد قوانني مناهضة للتمي - 
اهلوية.حتديد يف العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، و  

 - الشخص دون املطالبة  هل االعتراف القانوين بنوع اجلنس الذي يفضلإنفاذ قوانني تسه
بالتعقيم، أو إجراء جراحة إلعادة حتديد نوع اجلنس، أو أي إجراءات أو عالجات 

خرى. وإلغاء القوانني اليت تطالب بتعقيم األشخاص الذين أجريت هلم جراحة طبية أ
إلعادة حتديد نوع اجلنس.  

ضمان حصول موظفي إنفاذ القانون، والرعاية الصحية والتعليم، ورجال القضاء،  - 
حىت يتمكنوا من ضمان معاملة املالئم وأفراد قطاعات اخلدمات األخرى على التدريب 

على قدم املساواة. الشواذ جنسياً  

يز يف مجيع قطاعات اتمع.ياعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ التشريعات املناهضة للتم -   
 

بالنسبة لوسائل اإلعالم:    

عية ومتوازنة عن الشواذ جنسياً وشواغلهم اخلاصة حبقوقهم.وتقدمي صورة موض -   

يف التغطية الصحفية، صوت أفراد ومجاعات الشواذ جنسياً مساع إفساح اال إل - 
واإلذاعية. ،والتلفزيونية  

 
‐- بالنسبة لك وألصدقائك واألفراد اآلخرين   سواء كانوا أو ليسوا من الشواذ جنسياً:   

.تكلم صراحة عندما تشاهد أي شكل من أشكال التمييز ضد الشواذ جنسيا -   
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يا التمييز أسرتك تعتقدون أنكم من ضحا من ك أو أفرادؤإذا كنت أنت أو أصدقا - 
إجراءات خاصة حبقوق اإلنسان  وابسبب ميولكم اجلنسية أو هويتكم اجلنسانية، اختذ

.urgent-action@ohchr.orgرسائل بالربيد اإللكتروين إىل موقع توجيه عن طريق   

ستفسر عما إذا كان ا:  الغرييني جنسياً من هو خرآشخص كل  ال تفترض أن  - 
شخص له عشري بدالً من افتراض أن له زوجة، إن كان رجالً، أو زوج، إن كانت ال

امرأة.  

أو  املثليات جنسياًواملخنثني هم من  اجلنسانية ال تفترض أن مجيع مزدوجي اهلوية - 
املثليني جنسياً  أو مزدوجي امليل اجلنسي.الغرييني جنسياً فقد يكونون من  -  



 -8- 
 
 

يفة وقائع: القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وامليول اجلنسية، واهلوية صح  
اجلنسانية  

  
ما هي حقوق اإلنسان؟    

حقوق اإلنسان هي حقوق متأصلة لدى بين البشر مجيعاً. فنحن مجيعاً لنا احلق على  
وع قدم املساواة يف حقوق اإلنسان دون متييز، مهما كانت جنسيتنا، أو مكان إقامتنا، أو ن

خر، مثل آنا الوطين أو العرقي، أو لوننا، أ وديانتنا، أو لغتنا، أو أي وضع ؤجنسنا، أو منش
السن، أو اإلعاقة، أو احلالة الصحية، أو امليل اجلنسي، أو اهلوية اجلنسانية. فهذه احلقوق، سواء 

التعبري) أو كانت حقوق مدنية وسياسية (مثل احلق يف احلياة، واملساواة أمام القانون، وحرية 
كانت حقوقاً اقتصادية، واجتماعية، وثقافية (مثل احلق يف العمل، والضمان االجتماعي، 

حقوق ال تتجزأ  هي كانت حقوقاً مجاعية (مثل احلق يف التنمية وتقرير املصري)، وأوالتعليم)، 
ومتشابكة. ،وعاملية، ومترابطة  

) 1948عاملي حلقوق اإلنسان (متت صياغة وتطوير حقوق اإلنسان يف اإلعالن القد و 
رداً على فظائع احلرب العاملية الثانية. وغالباً ما تعرب القوانني عن حقوق اإلنسان العاملية وتكفل 
هذه احلقوق، يف صورة معاهدات، وقانون دويل عريف، ومبادئ عامة، ومصادر أخرى للقانون 

بأن تعمل بطرق معينة أو  اتكومالدويل. وحيدد القانون الدويل حلقوق اإلنسان التزامات احل
متتنع عن أعمال معينة من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألفراد 

واجلماعات.  

وبعد أن أصبحت الدول أطرافاً يف معاهدات دولية، فإا تتحمل التزامات وواجبات  
االلتزام يعين ها وإنفاذها. ومبوجب القانون الدويل بأن حتترم حقوق اإلنسان وتعمل على محايت

باالحترام أنه جيب على الدول أن متتنع عن التدخل يف التمتع حبقوق اإلنسان أو االنتقاص من 
هذه احلقوق. ويتطلب االلتزام باحلماية أن تقوم الدول حبماية األفراد واجلماعات من انتهاكات 

اختاذ إجراء إجيايب لتسهيل التمتع  حقوق اإلنسان. ويعين االلتزام بالوفاء أنه جيب على الدول
حبقوق اإلنسان األساسية.  

 
ما هو القانون الدويل حلقوق اإلنسان؟    

دد القانون الدويل حلقوق اإلنسان التزامات جيب على الدول احترامها. فعن طريق حي 
تضع التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، تتعهد احلكومة بأن تتخذ تدابري حملية و
تشريعات تتوافق مع التزاماا وواجباا مبوجب هذه املعاهدة. وحيثما ختفق اإلجراءات 

ليات وإجراءات للشكاوى أو آالقانونية احمللية يف التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، تتاح 
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البالغات الفردية على املستويني اإلقليمي والدويل تساعد على ضمان االحترام الفعلي للمبادئ 
حلقوق اإلنسان، وتنفيذها، وإنفاذها على املستوى احمللي. وعلى املستوى الدويل، تشمل  ةلدوليا

هذه اآلليات اهليئات اليت أنشأا الدول مبوجب املعاهدات، واملكلفة برصد تنفيذ التزامات 
ان املعاهدة، واملقررين اخلاصني، واخلرباء املستقلني اآلخرين الذين يعينهم جملس حقوق اإلنس

لتحقيق يف التحديات امللحة حلقوق اإلنسان واإلبالغ عنها.من أجل االتابع لألمم املتحدة   
 

اهلوية  يومزدوجي امليل اجلنسي ومغايراملثليني جنسياً و املثليات جنسياًهل التمييز ضد   
اجلنسانية إجراء قانوين؟  

حلقوق اإلنسان املكرسة  ال. فاحلق يف املساواة وعدم التمييز يعد من املبادئ األساسية 
يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومعاهدات حقوق اإلنسان. وتنص 

يولد مجيع الناس ”بة على أنه وارالكلمات االفتتاحية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان دون م
“.أحراراً متساوين يف الكرامة واحلقوق  

ساواة وعدم التمييز املنصوص عليها يف القانون الدويل وتنطبق الضمانة اخلاصة بامل 
أو  ،وهويتهم اجلنسانية ، أو، بصرف النظر عن ميلهم اجلنسياألفرادحلقوق اإلنسان على مجيع 

وال توجد أي صيغة دقيقة أو حكم استثنائي مستتر يف أي من “. غري ذلك من األسباب”
احلقوق الكاملة للبعض ومنعها عن البعض معاهداتنا حلقوق اإلنسان يسمح لدولة ما بضمان 

خر ألسباب تقوم فقط على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية.آلا  

وعالوة على ذلك، فقد أكدت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان أن  
 امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية مدرجة ضمن األسباب اليت حتظر التمييز مبوجب القانون الدويل

استناداً إىل أم شواذ جنسياً إجراء األفراد حقوق بني حلقوق اإلنسان. وهذا يعىن أن أي متييز 
غري قانوين، متاماً كما أن القيام بذلك استناداً إىل لون البشرة، أو العنصر، أو نوع اجلنس، أو 

اراً يف الدين، أو غري ذلك من األسباب يعد إجراًء غري قانوين. وقد تأكد هذا املوقف مر
املقررات والتوجيهات العامة اليت أصدرا عدة هيئات منشأة مبوجب معاهدات، مثل اللجنة 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية  املعنية  املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة
يز ضد املرأة.حبقوق الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية بالقضاء على التمي  

ما هي بعض األشكال األكثر شيوعاً النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تؤثر على الشواذ   
جنسياً؟  

قام مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بتوثيق طائفة واسعة من انتهاكات حقوق  
:اإلنسان اليت ارتكبت ضد أفراد على أساس ميوهلم اجلنسية وهويتهم اجلنسانية. وهذه تشمل  
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هجمات عنيفة، تتراوح ما بني اعتداءات لفظية معادية وتسلط نفسي إىل اعتداء بدين،  • 
وعمليات ضرب، وتعذيب، واختطاف، وعمليات قتل موجهة.  

قوانني جنائية متييزية، تستخدم غالباً ملضايقة الشواذ جنسياً ومعاقبتهم، مبا يف ذلك  • 
، بني أشخاص من نفس اجلنس ى التراضيقوانني جترم العالقات اجلنسية القائمة عل

واليت تنتهك حقوق اخلصوصية وعدم التمييز.  

متييزية على حرية الكالم وما يرتبط ا من قيود على ممارسة احلقوق يف حرية  اقيود • 
التعبري، واالجتماع، واالنضمام إىل اجلمعيات، مبا يف ذلك قوانني حتظر نشر معلومات 

اخلاصة بالشواذ جنسياً.“ الدعاية”ستار تقييد نشر  عن املثلية اجلنسية حتت  

معاملة متييزية، ميكن أن حتدث يف طائفة ااالت اليومية، مبا يف ذلك أماكن العمل،  • 
واملدارس، ومرتل األسرة، واملستشفيات. وبدون قوانني وطنية حتظر التمييز من جانب 

انية، فإن مثل هذه املعاملة التمييزية أطراف ثالثة على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنس
لجوء إليه. ويف هذا ميكنهم التتواصل دون رادع، مما ال يترك جماالً أمام املتضررين 

السياق، فإن عدم االعتراف القانوين بالعالقات بني أشخاص من نفس اجلنس، أو 
من الشواذ  باهلوية اجلنسانية لشخص ما ميكن أن يكون له أيضاً تأثري متييزي على كثري

جنسياً.  
 

ماذا قالت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان عن هذا املوضوع؟    

طالبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدول يف سلسلة من القرارات بأن تكفل محاية  
ة حق مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية يف احلياة، وأن جتري حتقيقات عاجلة وشامل
يف مجيع عمليات القتل، مبا فيها عمليات القتل بدوافع تتعلق بامليول اجلنسية للضحية وهويته 

.)A/RES/67/168(اجلنسانية (انظر، على سبيل املثال، القرار   

، أصبح جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أول هيئة 2011ويف حزيران/يونيه  
نطاق عن حقوق اإلنسان، وامليول اجلنسية، واهلوية حكومية دولية تعتمد قراراً واسع ال

إزاء العنف والتمييز ضد “ بالغ قلقه”عن  17/19اجلنسانية. فقد أعرب الس يف القرار 
األفراد على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، واستهل دراسة عن نطاق ومدى هذه 

االنتهاكات والتدابري الالزمة ملواجهتها.  

الدراسة املطلوبة، اليت أعدا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق  وقد صدرت 
. وأشارت الدراسة إىل منط العنف والتمييز املوجه 2011اإلنسان، يف كانون األول/ديسمرب 

إىل األفراد بسبب ميوهلم اجلنسية وهويتهم اجلنسانية. وشكلت نتائج الدراسة وتوصياا 
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2012لس يف آذار/مارس األساس حللقة نقاش عقدها ا - عقد فيها نقاش وهي أول مرة ي
رمسي حكومي دويل عن املوضوع يف األمم املتحدة.  

 
ما هي االلتزامات القانونية اليت تتحملها الدول فيما يتعلق حبقوق الشواذ جنسياً؟    

ذ تشمل االلتزامات القانونية األساسية للدول فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان للشوا 
جنسياً ما يلي:  

 • جنسياً وكره مغايري اهلوية اجلنسية، املثليني األفراد من العنف الناجم عن كره محاية  
ومنع التعذيب، واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة. وإنفاذ قوانني خاصة جبرمية 

الكراهية اليت ال تشجع العنف ضد األفراد على أساس امليل اجلنسي، ووضع نظم فعالة 
عال مع املرتكبني لإلبالغ عن أعمال العنف بدافع الكراهية، مبا يف ذلك إجراء حتقيق ف

وحماكمتهم، وتقدمي املسؤولني إىل العدالة. وتوفري التدريب ملوظفي إنفاذ القانون 
ورصد أماكن االحتجاز، وتوفري نظام يلجأ إليه الضحايا لطلب التعويض. وعالوة على 

ذلك، ينبغي أن تعترف قوانني وسياسات اللجوء بأن االضطهاد بسبب امليل اجلنسي 
أساساً صحيحاً لطلب اللجوء.ميكن أن يكون   

 • م السلوك م املثلية اجلنسية، مبا يف ذلك مجيع التشريعات اليت جترجرالقوانني اليت تإلغاء  
اجلنسي القائم على التراضي بني بالغني من نفس اجلنس. وضمان عدم اعتقال أو 

ضوا ألي راحتجاز األفراد على أساس ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية، وأال يتع
فحوصات بدنية مهينة بقصد حتديد ميلهم اجلنسي.  

 • التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية. وإنفاذ تشاريع حتظر التمييز حظر  
بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية. وتوفري التثقيف والتدريب ملنع التمييز والوصم 

ضد الشواذ جنسياً واملخنثني.  

 • رية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي جلميع الشواذ جنسياً، وضمان حضمان  
 - غري متييزية بسبب امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية قيود على هذه احلقوقالأال تكون 

تكون معقولة وأن  - خدمة غرض مشروعإىل مثل هذه القيود دف حىت عندما 
املساواة والتنوع اليت تشمل احترام حقوق  ومتناسبة من حيث النطاق. وتشجيع ثقافة

الشواذ جنسياً.  
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جنسياً ومغايري اهلوية اجلنسانيةاملثليني صحيفة وقائع: العنف املتعلق بكره     
  

أو مغايري اهلوية  يجنسياً أو مزدوجي امليل اجلنساملثليني العنف ضد املثليات جنسياً أو   
اجلنسانية  

جنسياً وكره مغايري اهلوية اجلنسانية يف املثليني علق بكره مت اإلبالغ عن أعمال عنف تت 
، والعنف املنتظممجيع مناطق العامل. ويتراوح هذا العنف ما بني التسلط العدواين والنفسي 

اجلسدي، والتعذيب، واالختطاف، وعمليات القتل املوجهة. وكانت هناك أيضاً بالغات 
أو “ اإلصالحي”ك ما يسمى باالغتصاب واسعة النطاق عن العنف اجلنسي، مبا يف ذل

فترض أن مثليات جنسياً حبجة حماولة ، يقوم فيه الرجال باغتصاب النساء اليت ي“التأدييب”
ضحايا املثلية اجلنسية.“ عالج”  

 
العنف اجلنساين   

غالباً ما تكون اهلجمات على أشخاص بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية   
يتحدون املعايري اجلنسانية،  مليهم على أإنظر  معاقبة أولئك الذين يمدفوعة بالرغبة يف

وتعترب أحد أشكال العنف اجلنساين. فاملرء ليس حباجة إىل أن يكون من الشواذ جنسياً 
ن لكي يتعرض للهجوم: فمجرد فكرة املثلية اجلنسية أو مغايرة اهلوية اجلنسانية تكفي أل

   يتعرض هؤالء األشخاص للخطر.
أعمال العنف يف أوساط خمتلفة: يف الشارع، ويف احلدائق العامة، ويف املدارس،  قعتو 

ويف أماكن العمل، ويف املنازل اخلاصة، ويف السجون وزنازين الشرطة. وقد يكون العنف 
تلقائياً أو منظماً، وقد يرتكبه غرباء أو مجاعات متطرفة. وتعد الوحشية من السمات املشتركة 

عثر جرائم الكره املوجهة للشواذ جنسياً: فضحايا القتل، على سبيل املثال، غالباً ما ي لكثري من
هم، أو يتعرضون لالعتداء اجلنسي. ؤصاخعليهم مشوهني، أو يتعرضون حلروق بالغة، أو يتم إ

أو يف أماكن  ،اهلوية اجلنسانية، وخاصة أولئك العاملون يف جمال اجلنس وويواجه مغاير
طراً بالغاً بشكل خاص يتمثل يف العنف القاتل والعنف الوحشي بشكل مفرط.االحتجاز، خ  

املثليني االت التعذيب وسوء معاملة املثليات جنسياً، وحلوقد مت أيضاً توثيق مستفيض  
جنسياً، ومزدوجي امليل اجلنسي، ومغايري اهلوية اجلنسانية، واملخنثني. وغالباً ما حيدث  

ز، حيث يتعرض الشواذ جنسياً لالعتداء من جانب ضباط الشرطة، التعذيب يف أماكن االحتجا
أو حراس السجون، أو نظرائهم، بينما تغمض سلطات الدولة عيوا. وقد تكون بعض أشكال 

العالج الطيب القسري أيضاً مبثابة تعذيب، مبا يف ذلك إجراء الفحوص على األعضاء التناسلية 
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هم اجلنسية، والتعقيم غري املرغوب ملغايري اهلوية مثليت“ إثبات” لغرض للمثليني جنسياً
امليل اجلنسي لشخص ما.“ تغيري”اجلنسانية، والعالج القسري بالصدمات الكهربائية بقصد   

 
البيانات    

جنسياً ومغايري اهلوية اجلنسانية املثليني تعد البيانات الرمسية عن العنف املتعلق بكره  
ويوجد لدى عدد قليل نسبياً من البلدان نظم  ة نادرة.مشتتة، كما أن اإلحصاءات الرمسي

جنسياً ومغايري اهلوية اجلنسانية، وتسجيلها، واإلبالغ عنها. املثليني مالئمة لرصد جرائم كره 
وحىت عندما توجد مثل هذه النظم، فإن الضحايا قد ال يثقون يف أجهزة الشرطة مبا يكفي 

أنفسهم على درجة كافية من الوعي لالعتراف للجوء إليها، وقد ال يكون رجال الشرطة 
بالدوافع وتسجيلها على النحو الصحيح. ومع هذا، فإنه عن طريق جتميع ما يتوافر من 

أن هناك منطاً  تضحإحصاءات وطنية، واستكماهلا بالبالغات املقدمة من مصادر أخرى، ي
واضحاً  ون عقاب.رتكب دوغالباً ما ي ،وهو حدوث عنف وحشي على نطاق واسع -  

 
ولية الدولةؤمس    

تعد الدول ملزمة مبوجب القانون الدويل حبماية حقوق الشواذ جنسياً يف احلياة، ويف  
ولية كبرية عن ؤاألمن الشخصي، ويف التحرر من التعذيب وسوء املعاملة. فالدول تتحمل مس

 يف تحقيقالتعذيب، واختاذ إجراءات ملنع عمليات القتل بدافع الكراهية، واهلجمات العنيفة، وال
ولني إىل العدالة.ؤمثل هذه اجلرائم على وجه السرعة وبصورة شاملة، وتقدمي املس  

 
نقاط العمل    

بالنسبة للدول:  

التحقيق يف عمليات القتل املوجهة، وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. ‐-   

واهلوية  إصدار قوانني خاصة جبرائم الكراهية لردع العنف على أساس امليل اجلنسي - 
اجلنسانية.  

إقامة نظام لتسجيل العنف بدافع الكراهية واإلبالغ عنه. -   

ولني عن إنفاذ القانون، ؤتوفري تدريب مالئم على مراعاة االعتبارات اجلنسانية للمس - 
وموظفي أماكن االحتجاز، ورجال القضاء، وغريهم من العاملني يف قطاع األمن.  

جنسياً املثليني ملناهضة املواقف املتعلقة بكره  عامة ميةوإعالتنظيم محالت تثقيفية  - 
ومغايري اهلوية اجلنسانية، وتشجيع قيم التنوع واالحترام املتبادل.  
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حدثوا فرقاً أيضاً:ك وأفراد آخرين أن تؤميكنك أنت وأصدقا  

املثليني تأكد أنت ومن حولك أنكم ال تتساحمون إطالقاً جتاه أي عنف يتعلق بكره  ‐- 
سياً أو مغايري اهلوية اجلنسانية، مبا يف ذلك االعتداء بالقول املصحوب بالعدوان جن

والتهديد.  

يتعلق بك  ال م باإلبالغ عنه، حىت عندمافصح عن أي عنف من هذا القبيل، وقُأ - 
شخصياً.  

ضحايا العنف بدافع الكراهية،  من ك أو أفراد أسرتكؤحد أصدقاأإذا كنت أنت أو  - 
جراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان عن طريق توجيه رسالة بالربيد االلكتروين جلأ إىل اإلإ

.urgent-action@ohchr.orgإىل املوقع   
 

أمثلة على حوادث العنف اليت استرعت اهتمام مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    

 ه إىل احلديقة يف بيت أسرته يفعاماً عندما توج 17مر لش يبلغ من العاكان سيت و • 
وي بالتخلص من اتيهاشايب، كاليفورنيا، وشنق نفسه. وقبل اختاذ هذا القرار املأس بلدة

جنسياً من املثليني كم واالعتداء النابع من كره هحياته، كان قد عاىن لسنوات من الت
ست الوحيدة: ففي نفس الشهر قرانه يف املدرسة وجريانه. وقضية سيت ليأجانب 

الذي مات فيه، انتحر أيضاً ما ال يقل عن مخسة مراهقني آخرين يف الواليات املتحدة 
جنسياً.املثليني بعد أن عانوا من التسلط النابع من كره   

جنسياً، متأثراً املثليني  منوكان  ،عاماً 24مات دانيال زاموديو، الذي يبلغ من العمر  • 
عي أا من النازيني من جانب مجاعة تد تعرض له  أثناء هجوم وحشي بإصابات بالغة

ض للتعذيب لعدة ساعات من جانب نه تعرإحدى حدائق سانتياغو. ويقال إاجلدد يف 
وفة. وقد مت احتجاز قرهم على جسده ورمسوا ا صلباناً معئوا سجاأمهامجيه الذين أطف

وكان لبعض هؤالء املعتقلني سجالت إجرامية  أربعة من املشتبه فيهم بتهمة قتل دانيال.
نه يعتقد أن اهلجمات إدعاء الخاصة جمات سابقة على مثليني جنسياً. وقال ممثل ا

قوانني جديدة خاصة  تمدعتاجنسياً بشكل واضح. وقد املثليني كانت بدافع كره 
ما أثار جنسياً وجرائم التمييز يف أعقاب هذا اهلجوم، وهو املثليني جبرائم كره 
جنسياً.املثليني وأدى إىل نقاش وطين عن كره  ،مجاهريياً اًاحتجاج  

فريقيا، أكانت نوكسولو نوغوازا، الناشطة املناصرة حلقوق الشواذ جنسياً يف جنوب  • 
ضت لالغتصاب والقتل يف بلدة كواتيما يف الرابعة والعشرين من عمرها عندما تعر
عنت عدة جهها ورأسها بسبب الرجم، كما طُبالقرب من جوهانسربغ. وقد تشوه و



 -15- 13-38543 
 
 

عتقد أن اهلجوم الذي تعرضت له قد بدأ بعد أن مرات بواسطة زجاجات مكسورة. وي
 حرسن بالقرب من موحاول مهامجوها مراودة صديقتها احلميمة. وأفاد السكان املقيم

وقت “ سنتخلص بكم من املثليات جنسياً”اجلرمية بأم مسعوا رجاالً يصيحون 
ارتكاب اهلجوم. وقد حضر أكثر من ألفي شخص جنازة نوكسولو، واستنكر كثريون 

االغتصاب ”دعى لبوا بوضع اية للممارسة اليت تاالعنف بدافع كره املثلية اجلنسية وط
للمثليات جنسياً.“ العقايب أو اإلصالحي  

يات جنسياً يف يف نريويب، كينيا، ظهرت بولني كيماين الناشطة املناصرة حلقوق املثل • 
أحد الربامج التلفزيونية اليت تناولت موضوع املثلية اجلنسية. ويف األسابيع اليت أعقبت 

ا إقال ذلك، تعرضت مراراً العتداءات لفظية يف الطريق ويف أماكن عامة أخرى، وي
تعرضت للتعقب والتهديد باالغتصاب من جانب جمموعة من الرجال. وقد تلقت أيضاً 

جد خارج مكان إقامتها.ركت يف مظروف وتابية بالقتل، تديدات ك  

رادو هرينانديز، وهي اجدت لورنزا ألكسيس الفراس، وويف بلدة كوماياغويال، هند  • 
حدى احلفر، إعاماً، مقتولة يف  23من املغايرات للهوية اجلنسانية وتبلغ من العمر 

ضح من األحجار اليت حتمل ض للضرب واحلرق. واتوكان من الواضح أن جسدها تعر
سدها كانت بسبب الرجم. وقد جثار دماء بالقرب من جسدها أن الكدمات على آ
املستعملة (الواقي الذكري) أا  الرفاالتمن  شعلت النريان يف جسدها. واتضح أيضاًأُ

رمبا تعرضت أيضاً لالغتصاب. وكانت هناك عدة إصابات بوجهها جعلت من 
تها.الصعب التعرف على هوي  

مسها احلقيقي)، وهي من األقت الشرطة يف كامتوندو القبض على سونيتا (وهذا ليس  • 
إويقال  ،قلت إىل أحد أقسام الشرطة احملليةمزدوجي اهلوية اجلنسانية، ونا تعر ضت

عندما رفضت، قيل إن ضباط الشرطة ومرت بأن تتجرد من مالبسها. العتداء لفظي وأُ
ها التناسلية وهم يسخرون ئثياا بالقوة وقاموا بلمس أعضا املوجودين جردوها من

فرج عنها يف منها، وهددوها بقص شعرها ملعاقبتها على ارتداء مالبس نسائية. وقد أُ
اليوم التايل. ومت اإلبالغ بصورة منتظمة عن حوادث مماثلة تنطوي على حترش من 

باً ما تنطوي على ضرب رجال الشرطة بنساء من مزدوجي اهلوية اجلنسانية، وغال
جسدي واعتداء لفظي.  

 
ردود الفعل العنيفة جتاه املساواة    

جنسياً ومزدوجي املثليني الحظت السلطات يف عدة بلدان أن العنف املتعلق بكره  
أعقاب إحراز تقدم تشريعي يهدف إىل حتسني محاية  يف اهلوية اجلنسانية يتزايد بصورة مثرية
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ذه ظاهرة تكررت على مدى التاريخ: فيقال إن احملاوالت السابقة حقوق الشواذ جنسياً. وه
للقضاء على الفصل والتمييز العنصريني أثار ردود فعل مماثلة وجهت إىل أفراد من األقليات 

ولة فقط عن التصدي للتمييز، ولكن عليها أيضاً أن توضح ؤالعنصرية. فاحلكومات ليست مس
تتأكد من اختاذ التدابري املالئمة ملنع العنف واالستجابة وجراء، لعامة اجلمهور ملاذا يلزم اختاذ اإل

وفاعلية عندما حيدث.بسرعة له   
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صحيفة وقائع    
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية املثليني جنسياً و املثليات جنسياًحقوق   

اجلنسانية (الشواذ جنسياً):  
أسئلة متكررة    
؟“الشواذ جنسياً”ما معىن     

دوجو امليل اجلنسي، ومز جنسياً، ، واملثليونجنسياً املثليات”واذ جنسياً هم الش 
وبينما توجد هلذه املصطلحات أصداء عاملية متزايدة، فإنه ميكن “. ومغايرو اهلوية اجلنسانية

مع  استخدام مصطلحات أخرى يف ثقافات خمتلفة لوصف أولئك الذين يقيمون عالقات
عتربون من مزدوجي اهلوية اجلنسانية. ويف سياق الذين ال ي من نفس اجلنس، وأولئك أشخاص

، ومزدوجو امليل اجلنسي، ومغايرو جنسياً ، واملثليوناملثليات جنسياًحقوق اإلنسان، تواجه 
ن لصفات واهلوية اجلنسانية حتديات مشتركة وخاصة على حد سواء. ويعاين األفراد احلامل

أنواع انتهاكات حقوق  من كثرياًئص جنسية غري منطية) ن الذين يولدون خبصاواجلنسني (املخنث
أدناه. حاإلنسان كتلك اليت يعاين منها الشواذ جنسياً، على النحو املوض  

 
؟“امليل اجلنسي”ما هو     

و/أو الرومانسي و/أو العاطفي لشخص ما اجلسدي يشري امليل اجلنسي إىل االجنذاب  
ال يتجزأ من هوية الشخص.  اًيعد جزء حنو أشخاص آخرين. وكل فرد لديه ميل جنسي

األشخاص احملبون وينجذبون حنو أفراد من نفس جنسهم.  املثليات جنسياًو جنسياً فاملثليون
ينجذبون  ،“)طبيعيون”أحياناً بأم يوصفون (والذين  ، وهم الغرييون جنسياً،للجنس مع الغري

مليل اجلنسي حنو أفراد من نفس حنو أفراد من جنس خيتلف عن جنسهم. وقد ينجذب مزدوجو ا
له عالقة باهلوية اجلنسانية. تاجلنس أو من جنس خمتلف. وامليل اجلنسي ليس  

 
؟“اهلوية اجلنسانية” يما ه    

 ر اهلوية اجلنسانية عن إحساس يشعر به املرء بعمق وعن جتربة عن نوع اجلنس الذي تعب
مع نوع اجلنس احملدد له عند مولده.  ينتمي إليه. واهلوية اجلنسانية لشخص ما تتسق عادة

وبالنسبة ملزدوجي اهلوية اجلنسانية، هناك عدم اتساق بني اإلحساس باجلنسانية اخلاصة م 
ونوع اجلنس الذي حدد هلم عند الوالدة. ويف بعض احلاالت، قد يتعارض مظهرهم وتصرفام 

يتفق مع املعايري اجلنسانية.وخصائصهم اخلارجية مع توقعات اتمع بالنسبة للسلوك الذي   
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اهلوية اجلنسانية؟ ةمغايرعين تماذا     

اهلوية اجلنسانية مصطلحاً شامالً يستخدم لوصف طائفة واسعة من  ةمغايريعد تعبري  
اهلويات  خر، واألشخاص الذين آلمزدوجو اهلوية اجلنسانية، واملتشبهون باجلنس ا همفي نمب -

ن يعترب مظهرهم وخصائصهم اجلنسية غري منطية. وتعترب عرفون باجلنس الثالث، وآخروي
ذكور عند الوالدة. ويعترب  نعلى أ نمغايرات اهلوية اجلنسانية من النساء ولكن مت تصنيفه

مزدوجو اهلوية اجلنسانية من الرجال ولكن مت تصنيفهم على أم إناث عند الوالدة. ويلجأ 
ة أو تناول اهلرمونات لكي تتواءم أجسامهم مع بعض مغايري اهلوية اجلنسانية إىل اجلراح

هويتهم اجلنسانية؛ وهناك آخرون ال يفعلون ذلك.  
 

صفات اجلنسني)؟لل مااحلث (خنما معىن املُ    

يولد الشخص املخنث بصفات تشرحيية جنسية، و/أو أعضاء تناسلية، و/أو أمناط  
ثى. وقد يظهر هذا عند الوالدة أو يف مية ال تنطبق على التعريف املعتاد للذكر أو األنسوكرومو

مرحلة الحقة من احلياة. وميكن تعريف الشخص احلامل لصفات اجلنسني بأنه ذكر أو أنثى أو 
كالمها. وهذه احلالة ال تتعلق بامليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية: ويواجه املخنثون نفس الطائفة 

غري املخنثني.من حتديات امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية مثل   
 

جنسياً وكره مغايري اهلوية اجلنسانية؟املثليني ما هو كره     

املثليات جنسياً شعوراً غري منطقي باخلوف أو الكراهية أو النفور جتاه املثليني يعد كره  
، أو مزدوجي امليل اجلنسي؛ ويدل كره مغايري اهلوية اجلنسانية على املثليني جنسياً، أو جنسياً

خلوف أو الكراهية أو النفور جتاه مزدوجي اهلوية اجلنسانية. ونظراً ألن بامنطقي شعور غري 
ستخدم يف بعض األحيان جنسياً مفهوم على نطاق واسع، فإنه ياملثليني مصطلح كره 

كمصطلح شامل لإلشارة إىل الشعور باخلوف والكراهية والنفور جتاه الشواذ جنسياً بصفة 
عامة.  

 
حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا الشواذ جنسياً؟ما نوع انتهاكات     

يعاين الشواذ جنسياً على اختالف أعمارهم يف مجيع مناطق العامل من انتهاكات حقوق  
اإلنسان اخلاصة م. فهم يتعرضون للهجوم اجلسدي، واالختطاف، واالغتصاب، والقتل. ويف 

وسجنهم (وإعدامهم يف ما ال يقل أكثر من ثلث بلدان العامل، قد يتم اعتقال هؤالء األشخاص 
من نفس  مع أشخاص عن مخسة بلدان) بتهمة إقامة عالقات جنسية خاصة قائمة على التراضي

وغالباً ما ختفق الدول يف توفري احلماية املناسبة للشواذ جنسياً من املعاملة التمييزية يف  .اجلنس



 -19- 13-38543 
 
 

الرعاية الصحية. ويواجه األطفال ، مبا يف ذلك يف مكان العمل، واملسكن، وةااالت اخلاص
والبالغون الشواذ جنسياً التسلط يف املدرسة، وقد يطردهم آباؤهم من املرتل، أو يودعون قسراً 

يف مؤسسات للعالج النفسي، أو ياهلوية اجلنسانية  وحرم مغايررغمون على الزواج. وغالباً ما ي
نس الذي يفضلونه، والذي بدونه ال نوع اجل نر عمن احلصول على وثائق اهلوية اليت تعب

يستطيعون العمل، أو السفر، أو فتح حساب مصريف، أو احلصول على اخلدمات. وقد خيضع 
ن لعمليات جراحية وتدخالت أخرى دون موافقتهم أو املوافقة املستنرية واألطفال املخنث

آلبائهم، كما يتعرض البالغون للعنف والتمييز.  
 

املثلية اجلنسية؟هل هناك سبب لتجرمي     

ال. فتجرمي العالقات اجلنسية اخلاصة القائمة على التراضي بني بالغني سواء كانوا من  
م نفس اجلنس أو من جنس مغاير، يعد انتهاكاً للحق يف اخلصوصية. وتعد القوانني اليت جتر

ة أيضاً، وعند زييالقائمة على التراضي بني بالغني من نفس اجلنس قوانني متي اجلنسية العالقات
إنفاذها، فإا تنتهك احلق يف عدم االعتقال واالحتجاز التعسفي. ويوجد لدى ما ال يقل عن 

76 م العالقات اجلنسية اخلاصة القائمة على التراضي بني بالغني من نفس بلداً قوانني سارية جتر
فة إىل انتهاك تصدر أحكام بعقوبة اإلعدام. وباإلضا ،اجلنس، ويف مخسة بلدان على األقل
على املواقف العدائية جتاه الشواذ جنسياً، و    يضفي الشرعية احلقوق األساسية، فإن هذا التجرمي 

العنف والتمييز. كما أنه يعرقل اجلهود املبذولة للوقاية من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 
من اامهم بنشاط  عن طريق ردع الشواذ جنسياً عن إجراء الفحوص وتلقي العالج خوفاً

إجرامي.  
 

هل يوجد الشواذ جنسياً فقط يف البلدان الغربية؟    

ال. يوجد الشواذ جنسياً يف كل مكان، ويف مجيع البلدان، وبني كافة اجلماعات  
اإلثنية، وعلى كافة املستويات االجتماعية واالقتصادية، ويف مجيع اتمعات احمللية. وتعد املزاعم 

ذاب حنو نفس اجلنس بأا ممارسة غربية مزاعم زائفة. غري أن كثرياً من القوانني اليت تصف االجن
اجلنائية املستخدمة اليوم ملعاقبة الشواذ جنسياً نشأت يف الغرب. ويف معظم احلاالت، فرضت 

هذه القوانني على البلدان املعنية يف القرن التاسع عشر من جانب السلطات االستعمارية يف 
ذلك الوقت.  

 
هل كان الشواذ جنسياً موجودين بصفة دائمة؟    

يف كل مكان  ةمن جمتمعاتنا. وتوجد أمثل اًنعم. كان الشواذ جنسياً يشكلون دائماً جزء 
 فريقيا ومصر،أر يف عصور ما قبل التاريخ يف جنوب والنقوش على الصخ ويف ويف كل زمان
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كثري من وهناك اطورية العثمانية. مربالالنصوص الطبية اهلندية القدمية وأدبيات ا فضال عن
سيوية اعترفت تقليدياً آفتحة تقليدياً جتاه الشواذ جنسياً، مبا يف ذلك عدة جمتمعات ناملاتمعات 

باجلنس الثالث.  
 

هل من املمكن تغيري امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية لشخص ما؟    

ية لشخص ما. والشيء الذي جيب ال. ال ميكن تغيري امليل اجلنسي و/أو اهلوية اجلنسان 
أن يتغري هو املواقف االجتماعية السلبية اليت توصم الشواذ جنسياً وتسهم يف العنف والتمييز 

ضدهم. وغالباً ما تنطوي حماوالت تغيري امليل اجلنسي لشخص ما على انتهاكات حلقوق 
“ عالج”لغرض  العالج النفسي القسري :وتسبب معاناة شديدة. وتشمل األمثلة ،اإلنسان

 للمثليات“ اإلصالحي”األفراد من االجنذاب حنو نفس اجلنس، وكذلك ما يسمى االغتصاب 
“.دفعهن حنو االستقامة”رتكب دف والذي ي جنسياً،  

 
هل التعامل مع الشواذ جنسياً أو احلصول على معلومات مالئمة للسن عن املثلية اجلنسية   

ياألطفال للخطر؟ سالمةض عر  

فالتعرف على الشواذ جنسياً أو قضاء وقت معهم ال يؤثر يف امليل اجلنسي أو اهلوية  ال. 
. كما أنه من األمور احليوية أن حيصل مجيع يعرض  سالمتهم للضرروال  ،اجلنسانية للقصر

إقامة عالقات بدنية صحية بغية عن الثقافة اجلنسية ألعمارهم الشباب على معلومات مناسبة 
يتسىن هلم محاية أنفسهم من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي. ومنع وحمترمة، وحىت 

ور عوقد يدفع الشواذ جنسياً من الشباب إىل الش ،هذا النوع من املعلومات يسهم يف الوصم
ويسهم يف ارتفاع معدل  ،التسرب من املدرسةىل إالبعض يدفع بالعزلة، واالكتئاب، وقد 

حاالت االنتحار.  
 

لشواذ جنسياً ميثلون خطورة بالنسبة لألطفال؟هل ا    

ال. ليست هناك أية عالقة بني املثلية اجلنسية واالعتداء على األطفال من أي نوع.  
، ناجحون نون ومدرسوباء صاحلآيف مجيع أحناء العامل  جنسياً الشواذ بني وميكن أن يكون

ألطفال ويشكلون خطراً عليهم وقدوة للشباب. وتصوير الشواذ جنسياً بأم ينجذبون حنو ا
ل األنظار عن احلاجة إىل اختاذ تدابري جادة وميثل إهانة، وحيو ،ليس صحيحاً على اإلطالق

ميوهلم اجلنسية وهويتهم يتعايشون مع فيهم أولئك الذين  نومالئمة حلماية مجيع األطفال، مب
اجلنسانية.  
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ذ جنسياً؟هل ينطبق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على الشوا    

يسري على كل فرد. فالقانون الدويل حلقوق اإلنسان يضع التزامات دولية  هنعم. إن 
على الدول لضمان أن يتمتع كل فرد، دون متييز، حبقوق اإلنسان. ويعد امليل اجلنسي واهلوية 

أو نوع اجلنس أو اللون أو الدين.  يالعرق األصل اجلنسانية لشخص ما أحد هذه احلاالت، مثل
ن لألمم املتحدة أن القانون الدويل حيظر التمييز القائم وقد أكد خرباء حقوق اإلنسان التابعو

على امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية.  
 

هل ميكن تربير حرمان الشواذ جنسياً من حقوق اإلنسان اخلاصة م على أساس الدين أو   
الثقافة أو التقاليد؟  

فكل إنسان له احلق يف نفس احلقوق، بصرف النظر عن  :ال. إن حقوق اإلنسان عاملية 
هويته أو أين يعيش. ويف حني يكتسب التاريخ والثقافة والدين أمهية من حيث السياق، فإن 
مجيع الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تتحمل واجباً قانونياً 

بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للجميع.  

 


