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املهجرين
امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية َّ

املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة ،وذلك يف حال منعهم ذك الفصل من
الحصول الكايف عىل خدمات مركز االحتجاز أو إذا ارتقى ألن يكون
مساوياً لظروف الحبس االنفرادي الجنايئ .3وقد قىض الفقه القانوين
للجنة ما بني األمريكيتني لحقوق اإلنسان حول حقوق الـ (إل جي
يب يت آي) للمرة األوىل َّأن االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تحظر
التمييز القائم عىل امليل الجنيس.4
وباإلضافة إىل معايري حقوق اإلنسان هذه ،ويف عام  ،2006صاغت
مجموعة من الخرباء القانونيني مبادئ يوغياكارتا ،وهي اإلرشادات
التوجيهية التي تتناول الكيفية التي ترتبط بها أسس حقوق اإلنسان
األساسية باألقليات الجنسية .5ورغم أن هذه املبادئ غري إلزامية
بالنسبة للدول ،فإنها تعرب عن الحاميات األول ّية للقانون الدويل
لألقليات الجنسية ،كام أنها ترشد الدول حول أفضل املامرسات لضامن
حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص الـ (إل جي يب يت آي).
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الالجئون ااملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس :
الحالة الربازيلية
هرنيكه رابيلو دي كارفالو

للربازيل باع طويل يف توفري املأوى والحامية لألشخاص املضطهدين
ألسباب سياسية وعرقية واجتامعية .وتبعاً لتوجيهات املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيام يتعلق بتعريف «الجامعة
االجتامعية» كمجموعة مرتابطة ومستضعفة ،يتشارك أفرادها
السامت األساسية للهوية ،أقرت اللجنة الوطنية لالجئني يف الربازيل
( )CONAREبأنه يتعني اعتبار األقليات الجنسية كجامعة اجتامعية
ألغ ـراض تطبيق اتفاقية الالجئني لعام  1951وقانون الالجئني
الربازييل.

إال أن السياسات العامة التي وضعت للدفاع عن األشخاص الـ (إل جي
يب يت آي) غري كافية وغري فاعلة للحد من العنف الناجم عن رهاب
املثلية الجنسية يف الربازيل .ويستمر العنف ضد املثليات واملثليني ،مبا
يف ذلك القتل ،يف االرتفاع .وال متلك الربازيل قانوناً لتجريم الكراهية،
كام أنه ال توجد بها أي مؤسسات عامة أو مرشوعات خاصة لرصد
وقوع الجرائم وأحداث العنف املبنية عىل رهاب املثلية الجنسية.
ومنذ عرش سنوات ال يزال هناك مرشوع قانون لتجريم رهاب املثلية
الجنسية ينتظر البت به يف مجلس النواب الوطني.

وعند تحليل مسألة الخوف الذي له ما يربره من االضطهاد كأساس
لطلب اللجوء ،تضع اللجنة الوطنية لالجئني يف الربازيل يف االعتبار
عند تقييم املخاطر املحتملة عىل حياة أو حرية طالب اللجوء ما إذا
كانت بلده األصلية تج ِّرم العالقات الجنسية املثلية ..فال تزال هناك
 78دولة من إجاميل  193دولة تج ِّرم ترشيعاتها املامرسات الجنسية
بالرتايض بني الراشدين من نفس الجنس .وترتاوح العقوبات بني عدد
من الجلدات (كام يف إيران) أو الحبس مدة شهرين (كام يف الجزائر)
إىل السجن مدى الحياة (كام يف بنغالديش) أو حتى اإلعدام (كام
يف إيران وموريتانيا واململكة العربية السعودية والسودان واليمن).
وباملقارنة ،يف مايو/أيار  ،2011أكدت املحكمة العليا يف الربازيل عىل
أن لألزواج املثليني نفس الحقوق التي يتمتع بها األزواج املختلفني
بالجنس ،مبا يف ذلك الحق يف املعاملة بشكل عادل والحق يف عدم
التمييز ضدهم.

ويف غضون ذلك ،يعني االعرتاف باألقليات الجنسية كجامعة اجتامعية،
فيام يتعلق بطلب اللجوء والحصول عليه استمرار قانون الالجئني يف
الربازيل ومعاهدة الالجئني لعام  1951يف كونهام أكرث األدوات قوة يف
الدفاع عن حقوق الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف الربازيل.
هرنيكه رابيلو دي كارفالو  henrique.carvalho@aol.comهو
محام يف ريو دي جانريو وعضو لجنة حقوق املثليات واملثليني
ٍ
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس التابعة
لنقابة املحامني الربازيلية ،وعمل يف السابق محامياً لدى منظمة
كاريتاس ومكتب املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف
ريو دي جانريو .وهذا املقال ال يعكس إال وجهات النظر الشخصية
لكاتبه.
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