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 ينياليتسوسي فول كليمان

 المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

 

 ميشال فورست

 حقوق اإلنسانالمدافعين عن المقرر الخاص المعني بحالة 

 

 بوروز-الغفيكتور مادري

 الهوية الجنسانيةميل الجنسي وعلى أساس ال معني بالحماية ضد العنف والتمييزالمستقل الخبير ال
 

 في لبنانالجندرية والهوية  جنسيه الالتوجفي مجال حقوقيين ال االنتهاكات التي تستهدف :الموضوع

 

 ،بوروز، وفورست ،يفول السادة

 

بشأن االنتهاكات التي ارتكبتها قوات  لنعبر عن قلقنا "وتشهيومن رايتس و"نيابة عن لانكتب إليكم ب

 جنسيتوجه اللذين يعملون في قضايا تتعلق بالافعين عن حقوق اإلنسان اة ضد المداللبناني األمن

 اتحمايعدة ل في انتهاك   ،األمن العام اللبناني وقوى األمن الداخلي في لبنان. تدخل دريةوالهوية الجن

ى إل داتنااس انيةوالجنس ندرمتعلقة بالج حقوقية فعالياتفي  وتكرارا مرارا ،دولية إنسان حقوق

 دعاءات "األخالق" الزائفة.ا

 

المؤسسة "السنوي الذي نظمته  "ىندو"مؤتمر  يقافحاول األمن العام إ ،2018 أيلول/سبتمبر 29في 

تعزيز حقوق  وهي مجموعة تعمل على ،ة العربية()المؤسس "العربية للحريات والمساواة

حقوق ومجتمع الميم( ) اعالمثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع االجتم

 المعارف، تبادل التواصل، هي اختصار يعني، (NEDWA)باإلنغليزية  ،ندوىاإلنسان األخرى. 

األمن العام تفاصيل جميع  عناصر. كما أخذ واإلنجازات ،النشطاء والناشطات عافية تطوير،ال

 اركين من دول مثلمش ذلكبما في  ،المشاركين في المؤتمر من سجل الفندق الذي عقد فيه المؤتمر

النوع متغيري  أو مثليينلكونهم  2018ا في شخص 70حيث اعتقلت الشرطة أكثر من  ،مصر

 عقاب. من مجتمع الميم دونالناس مسلحة الجماعات تقتل الحيث  ،والعراق ،االجتماعي

 

 ،مناصرةوال ،ق اإلنسانتضمن ورش عمل حول قضايا مثل حقوو ،أيام 4الذي استمر  ندوىمؤتمر 

من  أشخاص شارك فيهوي ،2013 في لبنان منذ سنويايعقد  ،والفنون ،ةوالصح ،وبناء الحركات

بيانات علنية  جاء بعد ة. تدّخل األمن العام في المؤتمردريالجن اتمختلف التوجهات الجنسية والهوي

 الفعالياتالذين يدينون بشكل متكرر رجال الدين كبار  وهي مجموعة من ،"علماء المسلمين هيئة"من 

طالبت بترويج المثلية الجنسية وتعاطي المخدرات.  ندوىمتهمين منّظمي  ،ميع المبمجتمالمتعلقة 

". وقدمت هيئة علماء التشجيع على الشذوذباعتقال المنظمين وإلغاء المؤتمر على أساس " لهيئةا

الذي تنظمه  شكوى قانونية ضد برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةمؤخرا  المسلمين

واستدعت مدير  ،لشكوىلقوى األمن الداخلي  استجابت. الفجور متهمة إياها بتشجيع ،ةالمؤسسة العربي

 إلى التحقيق.  جورج قزيالمؤسسة العربية 
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 المديرة التنفيذيةسارة ليا ويتسن، 

 المديرة ة، نائبهفقيلما 
 إريك غولدستين، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن
 

 اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 مسؤولبروس راب، 

 غاري سيك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني

 جمال أبو علي
 ياسر عكاوي

 الدوسري هالة

 ح الحجيالنصال

 رانيعبدالغني اإلي

 أحمد المخيني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين

 نيثان براون

 بول شيفيغني

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري
 رحانمنصور ف

 لبنى فريح غورغيس

 آيل كروس
 عمر حمزاوي

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 كوفمانمارينا بينتو 
 يوسف خالت
 مارك لينش

 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 تشارلز شماس
 شيد شينبيرغ

 تاماسيبي سوزان
 كريستوف تانغي

 مصطفى تليلي

 

 هيومن رايتس ووتش

 وث، المدير التنفيذيكينيث ر

نائب المدير التنفيذي  ميشيل ألكساندر،
 والمبادرات العالمية

 المدير التنفيذيـ البرامجن ليفاين، نائب ياا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 االتصاالت ةإيما دالي، مدير

 ة واإلدارةيالمال ةباربرا غولييلمو، مدير

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج
 عامدينا بوكيمبنير، المستشار ال

 نائب مدير البرامجتوم بورتيوس، 

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية

 

 

 
 

 



وضغطت عليه إللغاء بعض األحداث  ،داميانهادي  الناشطاعتقلت قوى األمن الداخلي اللبنانية  ،2018أيار /في مايو

ومناقشة الصحة الجنسية وفيروس  ،ليلة كاريوكي ،المقررة قراءة الشعر ياتالفعشملت ال. رايد"ب بيروتـ"المرتبطة ب

أمرت قوات األمن  ،2017آب /القانونية. في أغسطس لتحسين الثقافةوورشة عمل  ،سبالمكت نقص المناعة البشرية

 .ؤسسة العربيةها المتنظمحقوقية اء ورشة عمل العام بإلزام فندق بإلغ

 

وعدم  ،والتعبير ،وتكوين الجمعيات ،الحق في حرية التجمع قبل السلطات تنتهك من السلميةة الحقوقي ألنشطةا عرقلة

تمع مج ا في المحاكم نحو احترام حقوقفي بلد شهد تقدمالتراجع  بشكل خاص لرؤية مثل هذا نعبر عن قلقناالتمييز. 

 رافضا ،للقانون اليس مخالف المثليين بأن سلوك رائدا حكمااالستئناف  كمامحإحدى أصدرت  ،تموز/في يوليو. الميم

نص على عقوبة تو ،"ةكل مجامعة على خالف الطبيعالتي تجرم " ،من قانون العقوبات 534التهم بموجب المادة 

 إن، وقال ندد قاضي محكمة االستئناف بالتدخل التمييزي للقانون في حياة الناس الخاصة. عام ىلإ لصت بالسجن

فإن قرارات محكمة االستئناف  ،". في حين أن الحكم غير ملزم للمحاكم األخرىالطبيعة"على خالف ست المثلية لي

فرصة لتغيير الرواية العامة حول كما يوفر الحكم  سابقة للمحاكم األدنى. شكلومن المرجح أن ت ،لها سلطةفي لبنان 

 ة".طبيعلل خالفا عالقات ليست "العالقات المثلية في لبنان من خالل التأكيد على أن مثل هذه ال

 

ما يتعلق بالتزامها بضمان حرية التعبير والتجمع  مع الحكومة اللبنانية في االنخراطحاولت هيومن رايتس ووتش 

 25. في انيةن يعملون في قضايا تتعلق بالنوع االجتماعي والجنسبما في ذلك أولئك الذي ،وتكوين الجمعيات

تثير  ،اللواء عباس إبراهيم ،اللبناني رسالة إلى مدير األمن العامتش وو ومن رايتسهي وجهت ،تشرين األول/أكتوبر

ل أو األحداث الثقافية التي تتناوأعمال المناصرة  بشأن موقف األمن العام فيما يتعلق بشرعية مخاوفنا وتطلب إيضاحا

 في لبنان. انيةقضايا تتعلق بالنوع االجتماعي والجنس

 

 21في المادة  الواردة" اآلداب العامةمستشهدا بما يسمى " ،إبراهيم اللواءرد  ،2018 تشرين الثاني/نوفمبر 26في 

لحق في التجمع السلمي كمبرر إلغالق المؤتمر. ل كاستثناء "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"من 

واضح لناحية وجوب أن ية مدنية والسياسحقوق المن العهد الدولي الخاص بال هذه المادة"منطوق  نأ إبراهيم ادعى

ً مع المن تماعيكون االج ً ومتوافقا  إشكاليا داخل حدودال يزال ، وأن موضوع المؤتمر "معنيجتمع الللمظومة مؤتلفا

 ". افية اللبنانيةقالبيئة الث

 

من قانون العقوبات التي  526العامة" في لبنان المادة  خالقباأل "اإلخالل"التحريض على الفجور" و أحكام تشمل

" "التعرض لآلداب العام اللتين تجرمان ،532و 531" والمادتين لعامة على ارتكاب الفجور مع الغيرغواء اإتحظر "

باسم  ،يةالمتعلقة بالنوع االجتماعي والحياة الجنس الفعاليات الحقوقيةالتدخل في إال أن  ألخالق العامة".لالتعرض "و

قوات األمن مسؤولية حماية  التزامات لبنان بموجب القانون الدولي. تقع على عاتق نتهك، يالحفاظ على األخالق العامة

 .ال أساس لهاووليس التصرف على أساس مزاعم زائفة  ،حقوق كل فرد

 

على الحق في حرية التعبير  أن القيود المفروضة 34في تعليقها العام رقم  "اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان"ذكرت 

لخاص بالحقوق المدنية والسياسية. في استعراضها لروسيا أال تنتهك أحكام عدم التمييز الواردة في العهد الدولي ايجب 

ين تكوالحق في التجمع السلمي ودعت اللجنة روسيا إلى اتخاذ "جميع التدابير الالزمة لضمان ممارسة  ،2009في 

 ".مالميلمجتمع  الجمعيات

 

 مستشهدا ،على إذن قانوني مسبق التي لم تحصل فعالياتال يقافكما ادعى اللواء إبراهيم أن لوزير الداخلية الحق في إ

بشأن حرية تكوين  ةالدولي اإلرشاداتفإن  ،. ومع ذلك1911اللبناني الذي يعود إلى عام  موميةبقانون االجتماعات الع

ا للتجمع في مجتمع ديمقراطي. على الرغم من أن الدول قد ويض يلزم تفص بوضوح على أنه التنالجمعيات والتجمع 

ا للحق في فإن اشتراط الحصول على إذن مسبق يعتبر انتهاك ،ساعة 48بتجمعات تصل إلى  اا مسبقتتطلب إخطار

لم تحصل  واةالمؤسسة العربية للحريات والمساباالدعاء بأن  ندوىالتجمع السلمي الحر. وبرر األمن العام تدخله في 

  بشكل مباشر التزامات لبنان الدولية.والذي ينتهك  ،لممارسة حقها في التجمع الحر السلطاتعلى موافقة مسبقة من 

 

من الحضور على األقل  3بأن األمن العام منع  المؤسسة العربية للحريات والمساواة تأفاد ،ندوىمنذ انعقاد مؤتمر 

 .إليهم تفسير أيديم تق دون ،من العودة إلى لبنان



 

عقد  طالبة ،اللواء إبراهيممن رايتس ووتش رسالة أخرى إلى هيو جهتو ،2018كانون األول /ديسمبر 17في 

الوقت لمناقشة هذه القضايا في  تنامقابلاللواء إبراهيم رفض  ،اجتماع رسمي لمناقشة هذه التطورات. لسوء الحظ

 .الراهن

 

يومن رايتس فإن ه ،ندوىبمشاركة األفراد في  ةمباشرر الدخول هذا يرتبط ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان حظ

الحكومة  تطلبوا منأن  متقييد حرية التعبير والتجمع في لبنان. نطلب منكتزيد  بالقلق من أن هذه التدابير ووتش تشعر

 .ندوىبمشاركة النشطاء في  امرتبط رفع حظر الدخول إذا كاناللبنانية 

 

 نخراط معى االرايتس ووتش المكلفين بواليات اإلجراءات الخاصة علكما تحث هيومن 

دون تدخل  لجنسي والهوية الجندريةاالتوجه حقوق ب فعاليات المتعلقةة اللبنانية لتشجيعها على ضمان تنظيم الالحكوم

 .رسمي أو ترهيب

 

مساحة آمنة للتواصل بين نشطاء حقوق وفرت  الوجهات القليلة المتبقية في المنطقة التيإحدى  لبنان هو ،كما تعلمون

لم  ،المحلية نخراط مع السلطاتلالتقلص. على الرغم من محاوالتنا هذا الفضاء يومن المؤسف أننا نشاهد  ،اإلنسان

الجنسي قضايا التوجه  ىللنشطاء العاملين عل يةحقوق اإلنسانالحماية ب حقيقي امماهتتظهر الحكومة اللبنانية أي 

من الضروري وجود ضغوط دولية قوية تجعلها مسؤولة عن التزاماتها المتعلقة  نعتقد أن ،. لذلكيةوالهوية الجندر

  .بالحقوق

 

إلى أي معلومات إضافية بخصوص أي من القضايا  مالتصال بنا إذا احتجتفي ا واكرا لدعمكم المتواصل. ال تترددش

 .أثرناهاالتي 

 

 ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 []التوقيع

 نيال غوشال

 ميم(المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع االجتماع )مجتمع ال، برنامج حقوق ىأول ةباحث

 

 

 ]التوقيع[

 لما فقيه

 قسم الشرق األوسط  ةمدير ةنائب

 ووتش من رايتسهيو

 


