صحيفة حقائق
مشروع قانون حظر الممارسات
التي تهدف إلى التغيير أو القمع (التحويل) لعام
2020
ينص عليه وما يعنيه بالنسبة لك.
تشرح صحيفة الحقائق هذه القانون ال ُمقترح ،وما
ّ
ما هو مشروع قانون حظر الممارسات التي تهدف إلى التغيير أو القمع (التحويل) لعام 2020؟
سيساعد القانون ال ُمقترح على حماية سكان والية فيكتوريا من األضرار الجسيمة والصدمات الناجمة عن الممارسات التي تحاول تغيير أو قمع الميول
الجنسية أو الهوية الجندرية (الهوية الجنسية) لشخص ما.

لماذا نقوم بإعداد هذا القانون؟
تسبّب ممارسات التغيير أو القمع األضرار والصدمات لمدى الحياة .وقد ت ّم تحديد ذلك في عدد من التقارير الصادرة في أستراليا وحول العالم.
ال يوجد أي عيب في أن يكون لدى األشخاص ميول جنسية معيّنة أو أن يعيشوا كجنس مختلف عن الشخص الذي نشأوا عليه .هؤالء األشخاص ليسوا
"مكسورين" ،وليسوا بحاجة "للشفاء" أو "التصليح".

هل يشمل الحظر القانون الجنائي و/أو القانون المدني؟
يشمل الحظر القانون الجنائي والمدني على ح ّد سواء .سيتعامل القانون المدني مع معظم القضايا ،تجنّبا ً للمحكمة .ستدرس إحدى الوكاالت التقارير عن
الممارسات التي تهدف للتغيير أو القمع وستستجيب لها ،وستكون لديها السلطة للتحقيق في الممارسات التي تهدف للتغيير أو القمع الخطيرة أو تلك
المرتبطة بإحدى األنظمة .ق ّد يت ّم تغريم األشخاص ،ولكن لن يت ّم سجنهم ،بسبب الترويج للممارسات التي تهدف للتغيير أو القمع.
كما ت ّم إنشاء جرائم جنائية ألش ّد الممارسات خطورة والتي تسبّب اإلصابة .كما سيُعتَبر إخراج أي شخص من والية فيكتوريا لكي يخضع لممارسة من
أجل تغييره أو قمعه والتي تسبّب إصابته ،جريمة جنائية.

النشاطات التي ال يحظرها القانون ال ُمقترح
•
•
•
•
•
•

المناقشات مع زعيم ديني حول فهم أو استكشاف الميول الجنسية أو الهوية الجندرية/الجنسية.
الصالة  -ما لم يت ّم استخدامها مباشرة لتغيير أو قمع الميول الجنسية أو الهوية الجندرية/الجنسية.
اختيار عدم ممارسة الجنس قبل الزواج.
التعبير عن وجهات نظر أو آراء تدعم أو تعارض ميول جنسية وهويات جندرية/جنسية معيّنة.
مناقشة ومشاركة التعاليم الدينية حول النشاط الجنسي.
اإلرشاد النفسي لألطفال الذين يعانون من اضطراب الهوية الجندرية/الجنسية.
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أسئلة ُمتكررة
أليست الممارسات التي تهدف للتغيير أو القمع (التحويل) هي فقط تلك التي تَستخدم العالج بالصدمات الكهربائية؟
كال .يمكن أن تشمل الممارسات التي تهدف للتغيير أو القمع االستشارات وعلم النفس أو العالج النفسي وبرامج تغيير السلوك الرسمية ومجموعات
الدعم والنهج القائم على الصالة وطرد األرواح الشريرة من الجسم.

إذا جاء أحدهم وطلب م ّني تغييره ،هل هناك أي مشكلة إذا حاولتُ مساعدته؟
نعم ،ألن الشخص ال يستطيع تغيير ميوله الجنسية أو هويته الجندرية/الجنسية  -ولكن ال توجد أي مشاكل في دعمه أو تشجيعه على طلب المساعدة
المهنية واإلرشاد من إحدى الخدمات الصحية.

ماذا سيحدث إذا تم إقرار القانون ال ُمقترح؟

ستكون هناك فترة مدّتها  12شهرا ً قبل البدء بالسماح بإنجاز األعمال المهمة لتنفيذ القانون .وستتولى The Victorian Equal Opportunity
( and Human Rights Commissionمفوضية حقوق اإل نسان وتكافؤ الفرص في والية فيكتوريا) قيادة هذه النشاطات والتشاور مع سكان
والية فيكتوريا على نطاق واسع .ويتض ّمن أحد الجوانب الرئيسية لهذه النشاطات ال ُمب ّكرة إعداد وترجمة المواد التثقيفية بلغات ُمتع ّددة.

غضب شخصاً آخر ،فهل سيدخل السجن؟
إذا أدلى أحد األشخاص بمالحظات حول الميول الجنسية أو الهوية الجندرية/الجنسية تُز ِعج أو تُ ِ

كال ،ال يجوز سجن أي شخص ّإال بسبب قيامه بأسوأ أنواع الممارسات التي تسبّب إصابة أو إصابة خطيرة .وفي هذه الحالة ،ال تشمل اإلصابة إثارة
مشاعر الضيق أو الحزن أو الخوف أو الغضب.

هل يمكنني إدارة مجموعة دعم ُمص ّممة لمساعدة األشخاص على عدم االستجابة النجذابهم إلى نفس الجنس؟
كال ،لقد ت ّم تصميم هذا النوع من مجموعات الدعم لقمع الميول الجنسية عند الشخص .ومع ذلك ،يمكنك دعم أو تشجيع اآلخرين على طلب المساعدة
المهنية أو اإلرشاد من إحدى الخدمات الصحية.

هل يغيّر القانون ال ُمقترح تعريف العنف األسري ليشمل الممارسات التي تهدف للتغيير أو القمع؟
كال .ألن تعريف العنف األسري يشمل بالفعل اإلساءة العاطفية والنفسية .وعلى هذا النحو ،إن محاولة شخص ما إجبار أفراد أسرته على تغيير ميولهم
الجنسية أو هويتهم الجندرية/الجنسية باستخدام اإلساءة العاطفية والنفسية تُعتبر من أفعال العنف األسري.

هل يلغي القانون ال ُمقترح حقوق الوالدين فيما يتع ّلق باتخاذ القرارات الصحية لألطفال الذين يش ّككون في هويتهم الجندرية/الجنسية؟

كال .ال يُدخل القانون ال ُمقترح أي تغييرات على قوانين الصحة المتعلّقة بحقوق الوالدين فيما يتعلّق باألطفال الذين يش ّككون في هويتهم
الجندرية/الجنسية.
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الدعم وتفاصيل االتصال
للمزيد من المعلومات يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلىconsultation@justice.vic.gov.au :
إذا كانت هذه المعلومات ُمزعجة أو ُمقلقة ،يمكنك الحصول على المساعدة والدعم من خالل االتصال بالمنظمات التالية:
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

( Thorne Harbour Healthثورن هاربير هيلث) هي أكبر منظمة صحية ألفراد ( LGBTIالمثليات والمثليون ومزدوجو التوجّه
الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الجنس) في فيكتوريا تخدم االحتياجات الصحية لمجتمعات  LGBTIQلضمان معاملة جميع
والمتنوعين جنسيا ً بكر امة ومشاركتهم بشكل كامل في المجتمع .اتصل على الرقم 1800 134 840
األفراد من مختلف األجناس والجنس
ّ
أو أرسل بريد إلكتروني إلى enquiries@thorneharbour.org
( Queerspaceكوير سبايس) هي خدمة دعم لصحة وعافية أفراد  .LGBTIQ+اتصل على الرقم  03 9663 6733أو أرسل بريد
إلكتروني إلى enquiries@ds.org.au
صص مجاني لمساعدة أفراد  LGBTIQA+يوفّر المعلومات والدعم واإلحالة إلى
( Rainbow Doorراينبو دور) هو خط هاتفي متخ ّ
جميع أفراد  LGBTIQA+من سكان فيكتوريا وعائالتهم وأصدقائهم أثناء أزمة تفشي كوفيد 19-وما بعدها .اتصل على الرقم 729 367
 1800أو ( 0480 017 246الدعم عبر رسالة نصية قصيرة )SMS
( Australian GLBTIQ Multicultural Councilالمجلس األسترالي المتعدّد الثقافات لألشخاص من  )GLBTIQهو هيئة
وطنية تدافع عن حقوق األفراد والمجتمعات من  LGBTIQمن ثقافات وأديان متعدّدة وتوفّر اإلحاالت إلى الخدمات والمجموعات
والوكاالت المجتمعية القائمة .أرسل بريد إلكتروني إلىcontact@agmc.org.au :
( Switchboardسويتشبورد) يوفّر خدمات دعم يقودها األقران ألفراد  LGBTIQA+وعائالتهم ومؤيديهم ومجتمعاتهم من الساعة
 10صباحا ً حتى  6مسا ًء .اتصل على الرقم  1800 729 367أو أرسل بريد إلكتروني إلى support@rainbowdoor.org.au
( QLifeكيو اليف) يوفّر الدعم واإلحالة من األقران ألفراد  LGBTIالذين يرغبون في التحدّث عن الجنسانية أو الهوية أو الجندر أو
األجساد أو المشاعر أو العالقات من الساعة  3بعد الظهر حتى منتصف الليل .اتصل على الرقم1800 184 527 :
( Lifelineاليف الين) يوفّر خدمات دعم خالل األزمات ولمنع االنتحار على مدار  24ساعة .اتصل على الرقم13 11 14 :
( Kids Helplineخط مساعدة األطفال) يوفّر الخدمات االستشارية على مدار  24ساعة للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين
 5و 25عاماً .اتصل على الرقم 1800 551 800 :أو أرسل بريد إلكتروني إلى counsellor@kidshelpline.com .au
( MensLine Australiaخط الرجال في أستراليا) يقدّم للرجال المساعدة والدعم واإلحالة والخدمات االستشارية على مدار 24
ساعة .اتصل على الرقم1300 789 978 :
ّ
( Suicide Call Back Serviceخدمة االتصال لألفكار االنتحارية) توفر الخدمات االستشارية على مدار  24ساعة لمنع االنتحار
وللصحة النفسية عبر الهاتف واإلنترنت والفيديو ألي شخص يتأثر باألفكار االنتحارية .اتصل على الرقم1300 659 467 :
( Beyond Blueبيوند بلو) تقدّم المعلومات والنصائح والدعم على مدار  24ساعة لألشخاص المتأثرين بالقلق واالكتئاب واالنتحار.
اتصل على الرقم1300 224 636 :
( Headspaceهيدسبايس) توفّر المعلومات والدعم حول الصحة والعافية النفسية .اتصل على الرقم1800 650 890 :
( ReachOutريتش أوت) توفّر المعلومات والدعم والموارد حول مسائل الصحة النفسية لألشخاص الذين تق ّل أعمارهم عن  25عاماً.
أرسل بريد إلكتروني إلىau.reachout.com :
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