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 عنملحق: قوانین تمنع أو تُستخدم لمعاقبة السلوك الجنسي المثلي والتعبیر 
 الھویة الجندریة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 

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

 
یحتوي قانون العقوبات على بنود غامضة تتعلق بـ "األخالق" یُمكن استخدامھا بشكل مسيء 

بیع وعرض ونشر "أیة مادة بذیئة مطبوعة  319المادة تعاقب  226الستھداف السلوك الجنسي المثلي.
ؤدي إلى إفساد األخالق" أو مخطوطة، أو أیة صورة شمسیة أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر ی

كل من  320المادة دوالر). كما تعاقب  70دینارا أردنیا ( 50أشھر أو بغرامة ال تتجاوز  3بالسجن 
دینارا  50أشھر أو بغرامة ال تتجاوز  6"فعل فعال منافیا للحیاء" في مكان عام بالسجن لمدة أقصاھا 

 227دوالر). 70أردنیا (
 

 اإلمارات
قانون العقوبات االتحادي جمیع العالقات الجنسیة خارج إطار الزواج المختلط من  356المادة تجّرم 

 228(بین المغایرین جنسیا) بعقوبة أدناھا السجن لمدة سنة.
 

"كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء" بسنة سجن أو غرامة  359المادة تعاقب 
، تُستخدم ھذه المادة ضدّ النساء عملیاین معا. دوالر) أو كال العقوبت 2,723آالف درھم ( 10قیمتھا 

 متحوالت النوع االجتماعي في األماكن "الخاصة بالنساء".
 

"كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" بالسجن لفترة غیر  368إضافة إلى ذلك، تعاقب المادة 
لوك جنسي مثلي محددة. ال تعلم ھیومن رایتس ووتش ما إن تم استخدام ھذه المادة لمعاقبة س

 بالتراضي.
 

                                                            
ا الشرطة أشخاصا من مجتمع قال خالد عبد الھادي، عن مجموعة ماي كالي، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ یعلم بثالث حاالت ضایقت فیھ 226

جتمع المیم على أساس ھذه القوانین، لكنھا لم توجھ إلیھم أي اتھامات. كما قال إن القوانین من شأنھا أن تعرقل التغطیة اإلعالمیة لمسائل م
 :Khalid Abdel-Hadi, “Report؛ 2017دیسمبر/كانون األول  6المیم، رسالة بالبرید اإللكتروني بین عبد الھادي وھیومن رایتس ووتش، 

Digital Threats and Opportunities for LGBT Activists in Jordan,” Medium, March 9, 2017, https://medium.com/my-kali-
 full report available at ,ef60672dcac1-jordan-in-activists-lgbt-for-opportunities-and-threats-digital-magazine/report

https://drive.google.com/file/d/0B-C8GvtQEpB3UTdHc0ZzUzR2M0FTTExFbVNLQkxkQVBDMTc0/view  18(تم االطالع في 
 ).2017دیسمبر/كانون األول 

(تم االطالع في  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf)، 1960لسنة  16قانون العقوبات األردني (رقم   227
 ). 2018شباط فبرایر/ 12
(تم االطالع  http://www.dxbpp.gov.ae/Law_Page.aspx?Law_ID=479&Grand_ID=2حكومة دبي، قوانین اإلمارات العربیة المتحدة،  228
 ).2018فبرایر/شباط  12في 
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المادة رغم أن قانون العقوبات اإلماراتي االتحادي ال یجّرم العالقات الجنسیة المثلیة صراحة، إال أن 
یعاقب األفعال الجنسیة "المخالفة للطبیعة" بالسجن لمدة تصل  أبو ظبيمن قانون عقوبات إمارة  80
اللواط بالتراضي بالسجن لمدة  دبيوبات إمارة من قانون عق 177المادة كما تعاقب  229سنة. 14إلى 

 230سنوات. 10تصل إلى 
 

 البحرین
سنة مجرما حتى إلغاء قانون العقوبات الذي  21لم یكن السلوك الجنسي المثلي بین راشدین فوق 

بالسجن لفترة غیر محددة "من اعتدى  347المادة . تعاقب 1976) سنة 1955فرضتھ بریطانیا (
لرابعة عشرة ولم یتم الحادیة والعشرین برضاه"، ما یُفھم على أنھ إشارة على عرض شخص أتم ا

 231إلى السلوك الجنسي المثلي.
 

كما أشرنا في القسم األول أعاله، فإن كّل أعمال جنسیة مثلیة أو غیر مطابقة، مثل تنظیم "حفل مثلي" 
ددة في قانون أو ارتداء مالبس للجنس اآلخر، تمت محاكمتھا بموجب بنود غامضة وغیر مح

العقوبات بتھمة "الفاحشة" و"الفجور". أغلب التقاریر اإلعالمیة حول ھذه القضایا لم تذكر بنود 
قانون العقوبات التي استخدمت لتوجیھ االتھامات. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من الوصول إلى 

 الوثائق القانونیة لھذه القضایا، ولكن التھم قد تشمل:
 

تعاقب "كل من حّرض ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة" (ال  التي 324المادة  •
 یقدّم قانون العقوبات عقوبة محددة)؛

أو أدار محال "للفجور أو الدعارة" بالسجن لمدة  أالتي تعاقب كل شخص أنش 328المادة  •
 ؛سنوات 5تصل إلى 

رض على ذلك عقوبة التي تجّرم كل من "أتى علنا فعال مخال بالحیاء" وتف 350المادة  •
Fدوالر). 266دینار بحریني ( 100بالسجن لمدة ال تتجاوز سنة واحدة وغرامة ال تتجاوز 

232 
 

 

 

 

                                                            
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-قانون عقوبات أبو ظبي،  229

Library/LocalPublications/Local.AbuDhabi.Penal.Code/HTML5/index.html  2017نوفمبر/تشرین الثاني  28(تم االطالع في.( 
 ).2017دیسمبر/كانون األول  12(تم االطالع في  http://qistas.com/legislations/uae/view/3979792قانون عقوبات دبي،   230
 w.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.WrS0ax3OXIUhttp://ww)، 1976قانون العقوبات البحریني ( 231

كما یلي: "یعاقب بالسجن مدة ال تزید عن  21). في المقابل، یُعاقب الجنس المثلي مع امرأة دون 2018فبرایر/شباط  7(تم االطالع في 
برضاھا. ویعاقب بالحبس مدة ال تزید عن عشر سنوات من واقع أنثى  عشرین سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة

 أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادیة والعشرین برضاھا".
 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.WrS0ax3OXIU)، 1976قانون العقوبات البحریني ( 232

 ).2017ین الثاني نوفمبر/تشر 9(تم االطالع في 
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 تونس
من المجلة الجزائیة األفعال الجنسیة المثلیة لكال الجنسین بالسجن لمدة تصل إلى  230الفصل یعاقب 

ط، تشیر النسخة العربیة الرسمیة سنوات. بینما تحتوي النسخة الفرنسیة للمادة مصطلح "اللواط" فق 3
 233إلى العالقات الجنسیة المثلیة بمصطلحي "اللواط" و"المساحقة".

أشھر مع غرامة قیمتھا  6من یعتدي علنا على األخالق الحمیدة بالسجن  مكرر 226الفصل یعاقب 
 234دوالر). 416ألف دینار تونسي (

 

 الجزائر
مدان بعمل جنسي مثلي بالسجن إلى فترة تصل  من قانون العقوبات كل شخص 338المادة تعاقب 

 235دوالر). 18دینار جزائري ( 000,2عامین وبغرامة تصل إلى 
 

، یعاقب "كل من ارتكب فعال عالنیا مخال بالحیاء" بالسجن لفترة تتراوح بین 333المادة بموجب 
كان الفعل دوالر). ولكن "إذا  18- 4دینار جزائري ( 2,000و 500شھرین وعامین وغرامة بین 

أشھر  6العلني... ارتكب ضدّ شخص من نفس الجنس"، فإن العقوبة تصبح السجن لمدة تتراوح بین 
 236دوالر). 90 - 9آالف دینار جزائري ( 10أعوام وغرامة بین ألف و 3و
 

 السعودیة
. لكن ال یوجد في السعودیة قانون عقوبات وال قوانین مكتوبة تتعلق بالتوجھ الجنسي والھویة الجندریة

القضاة یستخدمون الشریعة اإلسالمیة لمعاقبة األشخاص الذین یُشتبھ في قیامھم بعالقات جنسیة مثلیة 
 أو أفعال "غیر أخالقیة" أخرى.

 
إن حصلت ھذه األفعال على اإلنترنت، یستخدم القضاة والمدعون أحكاما غامضة من قانون الجرائم 

النظام العام، أو القیم الدینیة، أو اآلداب " بـیمس رنت الذي اإللكترونیة الذي یُجّرم النشاط على اإلنت
 3، أیّدت محكمة استئناف حكما بسجن رجل سعودي 2015العامة، أو حرمة الحیاة الخاصة". في 

                                                            
 9(تم االطالع في  p%C3%A9nal__89-code/Code-http://www.legislation.tn/affichالجمھوریة التونسیة، المجلة الجزائیة،  233

 Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de). النسخة الفرنسیة: 2017نوفمبر/تشرین الثاني 
quelques dispositions du code pénal et leur rédaction, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201808  تم االطالع)

 ).2018فبرایر/شباط  13في 
du  46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions-Loi n° 2005النسخة الفرنسیة:  234

code pénal et leur rédaction, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201808  فبرایر/شباط  13(تم االطالع في
2018.( 

سنوات سجنا مع  3سنة، فإن عقوبة الراشد قد ترتفع إلى  18تنص أیضا على أنھ في حال كان أحد المشاركین قاصرا دون  338المادة  235
 18دینار جزائري. ال یوجد قانون یعاقب العالقات الجنسیة بین شخصین من جنسین مختلفین إن كان أحدھما دون  10,000ا غرامة قیمتھ

)، 1966یونیو  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66-156سنة. قانون العقوبات (األمر رقم 
https://www.joradp.dz/trv/apenal.pdf . 

زیع مواد "مخلة بالحیاء"، بما یشمل الكتابات والرسوم والصور الفوتوغرافیة. ال تعلم ھیومن رایتس ووتش مكرر تجّرم تو 333المادة  236
 بأي حاالت تم فیھا توجیھ تھم ألشخاص بموجب ھذه المادة بسبب توزیع مواد تتعلق بالتوجھ الجنسي والھویة الجندریة.
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دوالر) بتھمة استخدام مواقع التواصل  26,667ألف لایر سعودي ( 100سنوات وغرامة قدرھا 
 237الحكم في جزء منھ على نظام الجرائم اإللكترونیة. االجتماعي "لممارسة الشذوذ". اعتمد

 

 السودان
الذي تعّرفھ على أنھ كل من "أدخل  –من القانون الجنائي السوداني "اللواط"  148المادة تعاقب 

حشفتھ أو ما یعادلھا في دبر امرأة أو رجل آخر أو مّكن رجال آخر من إدخال حشفتھ أو ما یعادلھا في 
سنوات. تنطبق نفس العقوبة عند العْود للمرة الثانیة، أما العْود  5جلدة والسجن  100بالجلد  –دبره" 

 238للمرة الثالثة فعقوبتھ اإلعدام أو المؤبد.
 

، فإن "جریمة األفعال الفاحشة" أو "الممارسة الجنسیة [التي] ال تبلغ الزنى أو 151المادة بموجب 
 239تتجاوز سنة، أو غرامة غیر محددة.جلدة، مع السجن لفترة ال  40اللواط" عقوبتھا 

 
النوع  عنقد یمنع القانون السوداني أیضا حریة التعبیر عن مجتمع المیم، بما في ذلك التعبیر 

على أن "من یأتي في مكان عام فعال أو سلوكا فاضحا أو مخال  152المادة االجتماعي. تنص 
ة یسبب مضایقة للشعور العام" عقوبتھ باآلداب العامة أو یتزیا بزي فاضح أو مخل باآلداب العام

مرة أو غرامة أو كال العقوبتین. تحدد المادة أن الفعل المخالف لآلداب العامة ھو الذي  40الجلد 
المادة یكون كذلك "في معیار الدین الذي یعتنقھ الفاعل أو عرف البلد الذي یقع فیھ الفعل". بموجب 

د مخلة باآلداب العامة" عقوبتھا السجن لمدة شھر أو ، فإن صنع وتصویر وحیازة وتداول "موا153
جلدة مع غرامة. بینما عقوبة "من یدیر معرضا أو مسرحا أو ملھى أو دار عرض أو أي مكان  40

 240سنوات أو كال العقوبتین معا. 3جلدة أو السجن  60عام" تُعرض أو تقدم فیھ ھذه المواد فعقوبتھ 
 

 سوریا
كل "مجامعة على خالف الطبیعة"،  1949لعقوبات السوري لسنة من قانون ا 520المادة تحظر 

جرائم "التعرض لآلداب العامة"  517المادة سنوات. كما تعاقب  3وعقوبتھا السجن لفترة تصل إلى 
 241سنوات. 3أشھر إلى  3في األماكن العامة بالسجن من 

 

 العراق
 راضي.ال یجّرم العراق العالقات الجنسیة المثلیة بین بالغین بالت

 
                                                            

، 2015فبرایر/شباط  16ألف لایر"، موقع سبق االلكتروني،  100ة سنوات وغرام 3"استئناف الشرقیة تؤید الحكم بسجن شاذ  237
https://sabq.org/KEygde  2017نوفمبر/تشرین الثاني  26((تم االطالع في .( 

 ).2018فبرایر/شباط  13(تم االطالع في  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sd/sd004ar.pdfالقانون الجنائي،  238
 السابق. 239
 لسابق. ا 240
 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243237)، 148/1949القانون الجنائي (الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  241
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من قانون العقوبات على أن من یأتي فعال "مخال بالحیاء" علنا یعاقب بالسجن لمدة  401الفقرة تنص 
أشھر، وھو بند یُمكن استخدامھ الستھداف األقلیات الجنسیة، رغم أنھ لم یتم توثیق ھذا  6تصل إلى 

 242النوع من القضایا.
 

معیات والتجمع المتعلق بمسائل غیر شعبیة، ما إضافة إلى ذلك، تقید بنود أخرى الحریات وتكوین الج
نشر أي  210المادة من شأنھ التأثیر على الحقوقیین العاملین على حقوق مجتمع المیم. تحظر 

كل تعبیر أو  404و 403المادتان معلومات أو أفكار من شأنھا "تكدیر األمن العام"، بینما تعاقب 
 403ستخدمت النیابة العامة في إقلیم كردستان الفقرة في احدى الحاالت، ا 243منشور "مخل بالحیاء".

أشھر بسبب نشر مقال حول المشاكل الصحیة التي تؤثر على الرجال  6للحكم على طبیب بالسجن 
 244الذین لھم عالقات جنسیة مع رجال آخرین. نال عفوا في وقت الحق.

 

 عمان
جّرم ھذا القانون، ألول مرة،  18.20245جدیدا في ینایر/كانون الثاني  قانونا جزائیا اعتمدت عمان

عقوبة بالسجن تتراوح بین شھر وسنة  266المادة الھویة الجندریة غیر النمطیة. تفرض  عنالتعبیر 
دوالر) أو كال العقوبتین على "كل من تنكر في  780-260لایر عماني ( 300و 100وغرامة بین 
 زّي امرأة".

 
عالقات الجنسیة المثلیة فقط في الحاالت التي یؤدي فیھا األمر بینما كان قانون الجزاء السابق یعاقب ال

من القانون الجدید تعاقب أي عالقة جنسیة بین رجلین  261المادة صارت  246إلى "فضیحة"،
مشابھة للصیاغة  262المادة سنوات. كما جاءت  3أشھر و 6بالتراضي بالسجن لفترة تتراوح بین 

سنوات  3أشھر و 6ق، فھي تنص على السجن لمدة تتراوح بین التي كانت معتمدة في القانون الساب
 الزوج(ة) أو أحد األوصیاء.إذا اشتكى  على كل سلوك جنسي مثلي،

 
"األفعال  268و 267، 265المواد "الفجور"، دون تعریفھ، بینما تحظر  256-253المواد تُجّرم 

صور... خادشة للحیاء أو مخلة  المخلة بالحیاء" ونشر أو توزیع أي "كتاب أو مطبوع أو رسوم أو
 باآلداب العامة".

                                                            
، 401، المادة 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  242

http://anhri.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D
8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-

111-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1969-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%82/  201مارس/آذار  19(تم االطالع في.( 
 .404و 403السابق، المواد  243
244tor who Was Jailed for Writing about Homosexuality,” Frontieres, “Kurdish President Pardons Doc sSan Reporters 

December 8, 2008, https://rsf.org/en/news/kurdish-president-pardons-doctor-who-was-jailed-writing-about-homosexuality 
 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني  9(تم االطالع في 

 ).2018مارس/آذار  2(تم االطالع في  pdf-a.qanoon.om/ar/rd/2018/2018http://dat.007، 2018قانون الجزاء العماني،  245
 9(تم االطالع في  pdf-https://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/ROPRULE.1بشأن قانون الجزاء،  7/74مرسوم سلطاني رقم  246

 ). 2017نوفمبر/تشرین الثاني 
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سنوات، بموجب  3أشھر و 6خارج إطار الزواج بالسجن لفترة تتراوح بین  اتعاقب عمان أیضا الزن
 من قانون الجزاء. 259المادة 

 
 48تصف "اللواط والسحاق" بـ "الجرائم الشائنة"، والمادة  33في قانون الجزاء السابق، كانت المادة 

ال یتطرق قانون الجزاء الجدید إلى طرد األجانب  247نص على طرد األجنبي "إذا كان جرمھ شائنا".ت
 248على ھذه الجریمة.

 

 فلسطین
زال قانون االنتداب البریطاني  توجد قوانین عقوبات مختلفة في غزة والضفة الغربیة. في غزة، ما

"كل من واقع شخصا آخر خالفا  منھ )2(152المادة ساري المفعول. تجّرم  1936لسنة  74رقم 
 249سنوات. 10 حتىلنوامیس الطبیعة" بالسجن 

 
. ال یحظر ھذا 1951أما في الضفة الغربیة، فالقانون الساري ھو قانون العقوبات األردني لسنة 

 250القانون العالقات الجنسیة المثلیة.
 

 قطر
 5حتى ف الطبیعة بالسجن یعاقب األفعال الجنسیة بخال 1971كان قانون العقوبات القطري لسنة 

من القانون الجدید،  296المادة . بموجب 2004لكن ھذا البند ألغي عند تعدیل القانون في  251سنوات.
سنوات كل من "قاد أو حّرض أو أغرى بأي وسیلة ذكرا الرتكاب  3یعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 

ثى إلتیان أفعال منافیة لآلداب أو فعل اللواط أو الفجور" أو "حرض أو أغرى بأي وسیلة ذكرا أو أن
لكن یبقى من غیر الواضح ما إذا كان ھذا القانون یحظر جمیع العالقات الجنسیة  252غیر مشروعة".

 المثلیة بین الرجال، وما إذا كانت المسؤولیة تقع على عاتق أحد الطرفین فقط.
 

                                                            
 السابق. 247
 9(تم االطالع في  pdf-https://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/ROPRULE.1زاء، بشأن قانون الج 7/74مرسوم سلطاني رقم  248

 ).2017نوفمبر/تشرین الثاني 
 9(تم االطالع في  http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16325، 1936لسنة  74قانون العقوبات رقم  249

 ).2017نوفمبر/تشرین الثاني 
(تم االطالع في  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf)، 1960لسنة  16م قانون العقوبات األردني (رق 250
 ). 2018فبرایر/شباط  19
(تم  legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3036-http://www.gcc)، 1971لسنة  14قانون عقوبات قطر (رقم  251

 ).2018فبرایر/شباط  19االطالع في 
بإصدار قانون العقوبات،  2004لسنة  11قانون رقم ال 252

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Anti-
trafficking/2.1%20Penal%20Code%2011%202004_AR.pdf  2018فبرایر/شباط  19(تم االطالع في.( 
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قة جنسیة لشخص متزوج فإن كل عال 253بموجب الشریعة، التي تنطبق على المسلمین فقط في قطر،
 254خارج إطار الزواج عقوبتھا الموت، بینما العالقات الجنسیة بین غیر المتزوجین عقوبتھا الجلد.

على حدّ علم ھیومن رایتس ووتش، لم تُستخدم ھذه البنود أبدا لمعاقبة السلوك الجنسي المثلي 
 بالتراضي.

 

 الكویت
عالقات الجنسیة المثلیة بین الرجال بالسجن لفترة من قانون الجزاء الكویتي ال 193المادة تعاقب 

 255سنوات. 7أقصاھا 
 

من القانون. قبل ذلك، كان یوجد قانون عام  198المادة ، صّوت مجلس األمة على تعدیل 2007في 
بشأن اآلداب العامة ینّص على أن "كل من تشبھ بالجنس اآلخر بأي صورة من الصور" یُعاقب 

 256دوالر)، أو بإحدى العقوبتین. 3,322مالیة قدرھا ألف دینار كویتي (بالسجن لمدة سنة وغرامة 
 

 لبنان
من قانون العقوبات اللبناني "كل مجامعة على خالف الطبیعة" بالسجن لمدة تصل  534المادة تعاقب 

 257إلى سنة، وھو بند استخدم بشكل متكرر لمحاكمة أشخاص یُشتبھ فیھم بالمثلیة.
 

ضایا في السنوات العشر الماضیة بأنھ ال یمكن استخدام ھذه المادة ق 4لكّن المحاكم قضت في 
صیاغة  2007ذا النوع، تحدى قاض في ھفي أول قضیة من  258لمحاكمة الجنس المثلي بالتراضي.

 القانون في حدّ ذاتھا:
 

اإلنسان جزء من الطبیعة وأحد عناصرھا... ال أحد یستطیع القول إن أّي من 
حتى لو كان العمل إجرامیا أو مسیئا ألن ھذه ھي قوانین  سلوكاتھ مخالف للطبیعة

الطبیعة ببساطة. إذا أمطرت السماء أثناء الصیف أو جاء الطقس حارا في الشتاء أو 

                                                            
 ) من قانون العقوبات.1(1انظر المادة  253
254http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e757Oxford Islamic Studies Online, ” Hadd,“   20(تم االطالع في 

 ). 2018فبرایر/شباط 
بإصدار قانون الجزاء،  1960لسنة  16القانون رقم  255

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Kuwait/National%20Legal%20Framework/Rights%20and%20Obligations/
2.1%20Penal%20Law_AR.pdf 193، المادة . 

 . 2012، ´یصطادوننا لمتعتھم´. ھیومن رایتس ووتش، 198السابق، المادة  256
 . pdf-1-http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC.634454580357137050، 1943قانون العقوبات اللبناني،  257
سقطت: المثلیة الجنسیة لیست 'مخالفة للطبیعة'"،  534ع على نقاش حول القضایا الثالث األولى، انظر لمى كرامة، "المادة لالطال 258

 12(تم االطالع في  http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1582&lang=ar، 2016یولیو/تموز  11المفكرة القانونیة، 
فبرایر/شباط  2. غرایم رید، "لبنان یقترب أكثر من إلغاء تجریم السلوك المثلي"، 2017رابع في ). صدر الحكم ال2018فبرایر/شباط 

2017 ،https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/02/299654 . 
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أعطتنا شجرة ثمارا غریبة، كل ھذه األشیاء متناسقة مع الطبیعة وھي جزء من 
 259قوانینھا.

 
أن المفكرة القانونیة قالت إنھا تساعد على ضرب  رغم أن ھذه األحكام لیس لھا سوابق قانونیة، إال

في النظام القضائي ولدى الرأي العام وقد تساعد على اتخاذ قرار بإلغائھا في نھایة  534المادة 
 260المطاف.

 

 لیبیا
یحظر قانون العقوبات اللیبي العالقات الجنسیة خارج إطار الزواج، ولذلك فھو یجّرم العالقات 

: "كّل من واقع إنسانا برضاه یعاقب ھو وشریكھ بالسجن مدة )4(407المادة موجب الجنسیة المثلیة. ب
على أن "كل من ھتك عرض إنسان برضاه  )4(408المادة ال تزید عن خمس سنوات". كما تنص 

 261یعاقب ھو وشریكھ بالحبس"، دون تحدید المدة.
 

لمادة التعبیر العلني لمجتمع المیم. فایحتوي قانون العقوبات اللیبي على بنود یُمكن استخدامھا لتقیید 
 50تعاقب "األفعال الفاضحة" في األماكن العامة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة أقصاھا  421

دوالر)، وھي نفس العقوبة التي تُفرض على "توزیع رسائل أو صور أو أشیاء  37دینارا لیبیا (
 262أخرى".

 

 مصر
" "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو لمكافحة الدعارة 10/1961القانون رقم من " 9المادة تعاقب 

سنوات وغرامة  3الدعارة" أو یؤجر أو یملك أو یدیر محالت لھذه الغایات بالسجن مدة تصل إلى 
من نفس القانون "اإلغراء  14المادة دوالر)، بینما تعاقب  17جنیھ مصري ( 300تصل إلى 
 ،اضي وّسعت السلطات والمحاكم من تأویل ھذا القانونمنذ أواخر تسعینات القرن الم 263بالفجور".

 264فصار یشمل السلوك الجنسي المثلي بین الرجال.
 

 كما تُستخدم العدید من بنود قانون العقوبات لتجریم مجتمع المیم ومساندیھم، ومنھا:

                                                            
259asebookInternational Commission of Jurists (ICJ), Sexual Orientation, Gender Identity, and Justice: A Comparative Law C  

(Geneva: ICJ, 2011), p. 43.  .(االقتباس بالعربیة ترجمة ھیومن رایتس ووتش للنص المرجعي باإلنغلیزیة) 
، 2016یولیو/تموز  11سقطت: المثلیة الجنسیة لیست 'مخالفة للطبیعة'"، المفكرة القانونیة،  534، "المادة لمى كرامة 260

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1582&lang=ar  2018فبرایر/شباط  12(تم االطالع في.( 
 pdf-Code-Penal-Libya-policies/documents/countries/01-https://srhr.org/abortion.1953، 1953قانون العقوبات اللیبي لسنة  261

 ).2018فبرایر/شباط  13(تم االطالع في 
 السابق.  262
 25(تم االطالع في  http://kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/332141ة، لمكافحة الدعار 10/1961القانون رقم  263

 ).2018ینایر/كانون الثاني 
 . 2004"، في زمن التعذیب"ھیومن رایتس ووتش،  264
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مواد، مثل الصور الفوتوغرافیة، "خادشة بیتاجر أو  التي تعاقب كل من ینشر 178المادة  •
 566آالف جنیھ مصري ( 10یاء العام" بالسجن لمدة تصل سنتین مع غرامة قدرھا للح

Fدوالر).

265 
یحّرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال" "التي تعاقب كل من مكرر  269المادة  •

Fأشھر، وتُشدد العقوبة عند العْود. 3بالسجن لمدة ال تقل عن 

266 
فاضحا مخال بالحیاء" بالسجن لمدة تصل إلى "فعال  لناالتي تعاقب كل من فعل ع 278المادة  •

 267دوالر). 17جنیھ مصري ( 300سنة وغرامة ال تتجاوز 
 

 المغرب
من قانون العقوبات المغربي "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسھ"  489المادة تحظر 

 دوالر). 109سنوات وغرامة أقصاھا ألف درھم مغربي ( 3وتعاقبھا بالسجن لفترة تصل إلى 
 

من ارتكب 'إخالال بالحیاء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتین وغرامة أقصاھا  483المادة كما تعاقب 
 268دوالر). 54درھم ( 500

 

 موریتانیا
من القانون الجنائي الموریتاني السلوك الجنسي المثلي لكال الجنسین. كل مسلم  308المادة تجّرم 

یعاقب نفس العمل بین مسلمتین راشدتین بالسجن  ."ارتكب جریمة اللواط" یعاقب "بالرجم أمام المأل"
 269الر).دو 1,702إلى  142(ألف أوقیة  60و آالف 5سنوات وغرامة بین  3أشھر و 3بین 

 

 الیمن
الجنس الشرجي  264المادة یحظر قانون الجرائم والعقوبات الیمني العالقات الجنسیة المثلیة. تعاقب 

إن كان المشاركون غیر متزوجین. وإن كانوا متزوجین، فإن  بمئة جلدة، مع إمكانیة السجن لمدة سنة
تعاقب العالقات الجنسیة بین النساء  268المادة  أن المادة نفسھا تنص على الرجم حتى الموت. كما

 سنوات. 3بالسجن لمدة تصل إلى 
 

 270أشھر. 6كل "فعل فاضح مخل بالحیاء" بالسجن لفترة تصل إلى  274و 273المادتان تعاقب 
                                                            

 . 200السابق، ص  265
 ).2011-03-22مكرر، (النص النھائي للمادة بتاریخ  269، المادة 1937-8- 5قانون العقوبات المصري، بتاریخ  266
 . 204السابق، ص  267
)، 1382جمادى الثانیة  28( 1962نوفمبر  26بتاریخ  413-59-1قانون العقوبات، الصادر بظھیر رقم  268

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=190564  2018فبرایر/شباط  19(تم االطالع في .( 
المتضمن القانون الجنائي،  1983 یولیو 9بتاریخ  83-162األمر القانوني رقم  269

http://www.justice.gov.mr/IMG/pdf/codepenalarabe.pdf  308-306)، المواد 2017دیسمبر/كانون األول  18(تم االطالع في . 
https://www.yemen-بشأن الجرائم والعقوبات،  1994لسنة  12قرار جمھوري بالقانون رقم  270

nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424 . 


