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الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  تجاه  املواقف  تشهد 
ناً مستمراً يف الواليات  ومغريي الجندر (إل جي يب يت) وقضاياهم تحسُّ
وتكافؤ  املعاملة  يف  املساواة  أمام  العوائق  تقلصت  فقد  املتحدة. 
الفرص، كام ازدادت مكاسب االعرتاف بأن حقوق الـ (إل جي يب يت) 
هي حقوق عاملية. ويف حني يبقى هناك الكثري من العمل إلنجازه، فإن 

االتجاه إيجايب يف نهاية األمر.

لكن زيادة احرتام حقوق الـ (إل جي يب يت) وإدماجهم ال تشكل حركة 
عاملية. فكثري من الدول تجرّم املثلية وتعاقب مرتكبيها بالسجن بل 
اإلنسان  التأكيد عىل حقوق  مجرد  املجتمعات،  بعض  ويف  باإلعدام. 
والحريات األساسية من ِقبل أفراد مجتمع الـ (إل جي يب يت) يلقى 
يت)  يب  جي  (إل  الـ  األشخاص  يصبح  كام  والنبذ.  واإلســاءة  القمع 
مستهدفني، ال لسبب سوى أنهم بكل بساطة هم ما هم عليه. وتعد 

معاملتهم يف هذه الدول واملجتمعات مقيتة وغري مقبولة.

يت)  يب  جي  (إل  الـ  حقوق  تجاه  املتحدة  الواليات  موقف  وليس 
الخارجية يف  ِقبل وزيرة  التعبري عنه بوضوح من  تم  بالغامض، فقد 
األول  ديسمرب/كانون  يف  خطابها  يف  كلينتون،  هيالري  الوقت،  ذلك 

2011 يف جنيف بقولها:

إنه النتهاك لحقوق اإلنسان عندما ُيرضب األشخاص أو ُيقتلون بسبب 
ميولهم الجنسية أو ألنهم ال يتوافقون مع املعايري الثقافية السائدة 
أو  الرجل  بها  يترّصف  أو  عليها  يكون  أن  يجب  التي  الكيفية  حول 
أنه من  الحكومات  تعلن  اإلنسان عندما  إنه النتهاك لحقوق  املرأة. 
أو أن تسمح هذه الحكومات ملن  القانوين أن يكون املرء مثلياً  غري 
النتهاك  إنه  عقاب.  دون  بامليض  واملثليات  للمثليني  األذى  يسببون 
لحقوق اإلنسان عندما تتعرض املثليات أو مغريات الجندر ملا يسمى 
عندما  أو  القرسية  الهرمونية  املعالجات  أو  التصحيحي  باالغتصاب 
املثليني أو  العنف ضد  العامة ملامرسة  الدعوات  إثر  ُيقتل األشخاص 
عندما ُيجربون عىل ترك بالدهم والسعي للحصول عىل اللجوء يف دول 
أخرى للنجاة بحياتهم. وإنه النتهاك لحقوق اإلنسان عندما ُتحَجب 
رعاية إنقاذ الحياة عن األشخاص نظراً لكونهم مثليني أو مثليات أو 
دخول  عليهم  ُيحظر  أو  مثليني  لكونهم  نظراً  العدالة  عىل  الحصول 
األماكن العامة نظراً لكونهم مثليني. ليس املهم كيف نبدو أو من أين 
جئنا أو ما نحن عليه، إن لنا جميعاً الحق العادل يف حقوق اإلنسان 

والكرامة اإلنسانية.

التابع  والهجرة  والالجئني  السكان  مكتب  مسؤوليات  ضمن  تضع 
كل  يف  رين  وامُلهجَّ املستضعفني  مساعدة  األمريكية  الخارجية  لوزارة 
مكان حول العامل. ونحن نساعد يف تصميم وبناء وصون نظام عاملي 
وأثناء هجرتهم.  بالدهم  املضطهدين يف  األشخاص  ملساعدة وحامية 
الحكومية  وغري  الحكومية  املنظامت  مع  وثيق  بشكل  نعمل  كام 
لحامية  التوطني  إعادة  ووكاالت  العقيدة  عىل  القامئة  والجامعات 
الضحايا من األذى وملساعدتهم يف التعايف من األزمات وبناء حياتهم 

من جديد.

بؤرة  يف  واإلســاءة  االضطهاد  ضحايا  من  يت)  يب  جي  (إل  الـ  ويقع 
تركيز الجهود التي يبذلها مكتب السكان والالجئني والهجرة يف كافة 
أرجاء العامل. ويركز تدريبنا وتوجيهنا السيايس واسرتاتيجياتنا جميعها 
احتياجات  تجاه  الالزمني  والحرص  العناية  بذل  عىل  التأكيد  عىل 
الـ (إل جي يب  املستضعفني من الالجئني واملهاجرين وغري ذلك من 
يت). ولدينا من البحوث ما يركز خاصًة عىل ردم الفجوات الحامئية 
لالجئني الـ (إل جي يب يت) كام تشجع توعيتنا الدبلوماسية عىل رفع 
مستوى احرتام حقوق الـ (إل جي يب يت)  والتحدث برصاحة وبقوة 
عمن ميارسون العنف ضد من يعتربونهم ضعفاء أو مختلفني. واألهم 
أن جهودنا ليست مامرسة بريوقراطية. إنها التزام شخيص من زماليئ 
يف مكتب السكان والالجئني والهجرة ويف املنظامت الرشيكة لتحديد 
ُأرغموا عىل  الضحايا ممن  (إل جي يب يت) وغريهم من  الـ  الالجئني 

الفرار من بيوتهم أو إخفاء هوياتهم.

وعىل عاتق الواليات املتحدة، مثلها يف ذلك مثل بقية الدول، املزيد 
الـ (إل جي يب يت).  به من أجل حامية حقوق  العمل لتضطلع  من 
الذي حققناه يف  القوي  بالتقدم  كبرياً  اهتامماً  قيادتنا مهتمة  أن  إال 
الخارج  يف  التحسينات  إلدخال  الضغوط  مامرسة  عىل  وعزمنا  بالدنا 
نرشة  ملحرري  بالتحية  أتقدم  الروح،  وبتلك  كذلك.  األمر  وسيستمر 
مختلف  من  املوضوعات  هذه  بحث  لريادتهم  القرسية  الهجرة 
إلقاء  يف  رغبتهم  جانب  إىل  واملوضوعية  الجغرافية  النظر  وجهات 

الضوء عىل الجانب املرشق من هذه القضايا امللّحة.
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