
4747 رين امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية املهجَّ نرشة الهجرة القرسية 42

غايتس، غاري، ج (2011) كم عدد املثليات واملثليني ومزدوجي امليول الجنسية ومغريي   .1
 (How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender?) الجندر؟

معهد وليامز، جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس 
 http://tinyurl.com/Williams-Inst-Gates-April2011

www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_rfa_fr_2011.pdf  .2
تقديرات الالجئني مبنية عىل املعلومات املقدمة من مراكز خدمة إعادة التوطني يف   .3

رشق أفريقيا والرشق األوسط وآسيا حيث عولج الكم األكرب من طلبت الالجئني. أما 
تقديرات عدد طالبي اللجوء فمبنية عىل مركز عدالة املهاجرين الوطني من خالل دراسة 
مسحية غري رسمية للربامج املتخصصة يف التمثيل القانوين لالجئني من الـ (إل جي يب يت) 

باإلضافة إىل أعضاء من جمعية قانون املهاجرين األمريكية ممن تعاملوا مع هذه القضايا 
عىل أساس شخيص.

للحصول عىل معلومات حول املامرسات املثىل املتعلقة بإعادة توطني الالجئني الحاملني   .4
لفريوس نقص املناعة املكتسبة يرجى االطالع عىل

 /www.refugeehealthta.org/webinars/hivaids/hiv-webinar-062011 و 
www.refugees.org/resources/for-service-providers/hiv-aids.html

للحصول عىل وصف لنموذج مدمج حول معالجة التعذيب يرجى االطالع عىل  .5
www.heartlandalliance.org/kovler/news/caringfortorturesurvivors.pdf

أطلقت منظمة اللجوء وطلب اللجوء والهجرة برنامجاً تجريبياً يف سان فرانسيسكو   .6
وهو حلقة وصل بني الالجئني وطالبي اللجوء من الـ (إل جي يب يت) ومتطوعني يف 
املجتمع املحيل ممن يقدمون السكن لهم والدعم االجتامعي واملساعدة يف إيجاد 

www.oraminternational.org/ الوظائف. انظر
ُيعرتف اآلن به عىل نحو واسع كرمز للحركة الدولية للـ (إل جي يب يت)  .7

راجع دليل إعادة التوطني للتحالف الدويل لهارتالند بعنوان استجابة رينبو: دليل عميل   .8
إلعادة توطني الـ (إل جي يب يت) من الالجئني وطالبي اللجوء

 Rainbow Response: A Practical Guide to Resettling LGBT Refugees and)
:(Asylees

http://tinyurl.com/HAI-Rainbow-Response 
نفذ مركز هاي مارجوري كوفلر برنامجاً لدعم الناجني من التعذيب ومجموعة   .9

للطهي لعدة سنوات، ويف تلك النشاطات كان الناجون من التعذيب يجتمعون كل شهر 
لطهي الطعام وفقاً ملطبخ بالدهم األصلية ويتشاركون العشاء ويشاركون يف النشاطات 

www.heartlandalliance.org/kovler/ .االجتامعية

املهاجرين من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر 

ومزدوجي الجنس يف أماكن احتجاز املهاجرين 
شانا تاباك وراتشيل ليفيتان

مع االستخدام املتزايد للسجون من ِقبل الدول كوسيلة للسيطرة عىل تدفقات الهجرة، يجد املهاجرون من األقليات 
الجنسية أنفسهم يف مرافق االحتجاز، حيث يواجهون العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة بهم.

النظاميني  غري  املهاجرين  اعتقال  عىل  متزايد،  بشكل  الدول،  دأبت 
املزيد من  وتعيق  الهجرة  تدفقات  أنها ستسيطر عىل  يرون  كوسيلة 
الهجرة غري النظامية. وعىل الرغم من هذا االتجاه، مل يردع االحتجاز 
املهاجرين من عبور الحدود. وفضاًل عن ذلك، لقيت الظروف يف مرافق 

احتجاز املهاجرين انتقادات واسعة بوصفها انتهاك للقانون الدويل.

وغالباً ما تواجه األقليات الجنسية يف أماكن االحتجاز العزلة االجتامعية 
الجندرية  لهويتهم  نظراً  إليهم  املوّجه  والجنيس  الجسدي  والعنف 
املعتقلني. ويف  السجن وباقي  ِقبل موظفي  املضايقات من  فضاًل عن 
كبرية  مخاطر  الجنسية  األقليات  تواجه  بالسجون،  األوضاع  أغلب 
للعنف الجسدي والجنيس املستهدف. وتتعرض النسا املغريات للهوية 
بسبب  وذلك  املضايقات،  هذه  إىل  الخصوص  وجه  عىل  الجندرية1 
احتجازهن مع الرجال، ففي الواليات املتحدة عىل سبيل املثال، تتزايد 
املحتجزين  ِقبل  من  الجنسية  لالعتداءات  هؤالء  تعرُّض  احتاملية 

األخرين ثالث عرشة مرة.

غالباً ما ُيوضع املحتجزون الـ (إل جي يب يت آي) يف »العزل اإلداري« 
وقايئ.  كإجراء  أو  البدين  أو  الجنيس  العنف  من  للشكاوى  استجابة 
ورغم أن العزل يبدو الوسيلة الوحيدة املتاحة لحامية املهاجرين من 

األقليات الجنسية من العنف، فإنها يف العديد من مراكز االحتجاز غري 
قابلة للتمييز عن الحبس املنفرد، مبا يف ذلك الحبس ملدة 23 ساعة من 
أصل 24 ساعة يومياً يف زنزانة ضيقة مع السامح بالخروج املحدود جداً 
األشخاص  مقابلة  أو  الرياضية  التامرين  أو مامرسة  الطلق  الهواء  إىل 
األخرين. وميكن لهذه املامرسة أن تؤدي إىل آثار خطرية مرّضة بالصحة 
أو  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  خطورة  من  ذلك  يزيد  وقد  العقلية، 
الظروف األخرى الناجمة عن العنف يف البلد األصيل أو خالل الهجرة. 
الحاالت، قد يلجأ املحتجزون الت (إل جي يب يت آي) إىل  (يف بعض 
عزل أنفسهم ذاتياً حتى يتجنبوا الوصم بالعار من ِقبل الالجئني من 
بالدهم األصلية).وترى جهات حقوق اإلنسان الدولية أن هذا الحبس 
أو  اإلنسانية   غري  املعاملة  أو  التعذيب  مستوى  إىل  يرقى  االنفرادي 
عىل  كبري  بشكل  الحصول  من  املعتقلون  مُينع  عندما  وذلك  املهينة، 
الخدمات يف أمكان االحتجاز أو أنه مساٍو لظروف الحبس االنفرادي 

الجنايئ، عىل الرغم من تسميته بصورة واسعة »العزل غري العقايب«.

ونادراً ما ُتلبى االحتياجات الطبية لألقليات الجنسية يف االحتجاز، سواء 
أو  املكتسبة  املناعة  لنظام لعالج مرض نقص  أم مل يحتاجوا  أحتاجوا 
ُتقدم  ال  املهاجرين،  احتجاز  مرافق  العديد من  الهرموين. ويف  العالج 
بشكل  الفوريني  املرتجمني  توفري  يتم  وال  العاجلة،  الطبية  الرعاية  إال 
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الطبية، كام أن هناك أماكن كافية تسمح  أثناء اإلجراءات  مستمر 
أنَّ  عن  ناهيك  املريض  مع  الطبي  املستشار  جلوس  بخصوصية 
املحتجزين هم من يتحملون املصاريف الطبية. ويواجه املعتقلون 
لتعرضهم  الجسيمة  املخاطر  السجن  يف  آي)  يت  يب  جي  (إل  الـ 
لإلصابة مبتالزمة نقص املناعة املكتسبة والتعرُّض لألمراض املنقولة 
نتيجة  بالعدوى،  مصاباً  االحتجاز  مكان  إىل  أغلبهم  ويأيت  جنسياً. 
مامرسته سابقاً للجنس أو تعرضه للعنف الجنيس. وُيصاب األخرون 
املناعة  نقص  متالزمة  معدالت  تتجه  حيث  السجن،  يف  بالعدوى 
عن  االرتفاع  إىل  جنسياً  املنقولة  األمراض  من  ذلك  وغري  (اإليدز) 
املعدل بني عموم املحتجزين. ومن األمور املقلقة الخاصة بالعدوى 
يتعلق مبغريات  ما  االحتجاز  مكان  الجنيس يف  العنف  عن  الناتجة 
الجندر ممن ُيحتجزن مع الرجال. كذلك يزيد االحتجاز من التعرُّض 
األمراض  انتشار  معدالت  من  تزيد  التي  األخرى  املعدية  لألمراض 

املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

محدودية حصول  من خالل  املتاحة  الطبية  الرعاية  غياب  ويظهر 
العالجات  من  وغريه  الهرمون  عىل  لجندرهم  املغريين  املحتجزين 
ووفقاً  املتحدة،  الواليات  يف  أما  الجنيس.  بالعبور  املرتبطة  األخرى 
من  املغريين  املهاجرين  للمحتجزين  اإلرشادية،  املعايري  ألحدث 
ذلك مرشوطاً  لكن  الهرموين،  العالج  يتلقوا  أن  الجندرية  هوياتهم 
املحتجزون  يذكر  كام  االحتجاز.  قبل  العالج  لهذا  بخضوعهم 
لفحوصات  تعرضهم  الجندربة  للهوية  واملغريون  املهاجرون 
العارفني  غري  املسؤولني  جانب  من  ومتلصصة  اجتياحية  لطبية 
ذوي  من  لألفراد  كثرياً  يتعرض  مل  ممن  أو  الطبية  باحتياجاتهم 

الجندر غري املتوافق مع األعراف السائدة للجندر.

مستويات  واجهوا  ممن  الجنسية  األقليات  من  املهاجرون  ويعاين 
الغالب  الجسدي والجنيس يف دولهم األصلية يف  العنف  عالية من 
وتساهم  العقلية.  الصحة  عىل  الخطرية  الالحقة  التأثريات  من 
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عند  (خاصة  املادية  الحرية  فقدان  ذلك  يف  مبا  االحتجاز،  ظروف 
باقي  ِقبل  من  والتهميش  املوظفني  إلســاءة  وتعرضهم  العزل) 
املعتقلني وغياب القدرة عىل الحصول عىل الرعاية الطبية املناسبة 
االحتجاز  طبيعة  جانب  إىل  الشخصية،  النظافة  مستوى  وتدين 
تؤثر  كام  العقلية.  ــراض  األم مفاقمة  إىل  للمهاجرين،  املطول 
آي)  يت  يب  جي  (إل  الـ  للمهاجرين  املهينة  أو  املتلصصة  األسئلة 
العقلية.  صحتهم  عىل  خطري  بشكل  الهجرة  سلطات  توجهها  التي 
ومبا أنَّ الحصول عىل استشارات الصحة العقلية يف أماكن احتجاز 
اآلثار  من  الجنسية  األقليات  تعاين  ال  للغاية،  نادرة  املهاجرين 
يعانون  بل  فحسب،  اللجوء  دول  يف  بهم  الالحقة  لألرضار  التابعة 
يف  يخوضونها  التي  التجارب  جراء  أخرى  مرة  الصدمة  من  أيضاً 

مكان االحتجاز.

حقوق املهاجرين يف مكان االحتجاز
يف حني أن املعتقلني الـ (إل جي يب يت آي)، خاصة مغريي الجندر 
منهم، ظاهرين يف أنظمة احتجاز املهاجرين بالصورة التي تجعلهم 
غري  األشخاص  هؤالء  يبقى  الجّمة،  البدنية  للمخاطر  يتعرضون 
حاميتهم،  بخصوص  القلق  من  املزيد  يظهر  عندما  منظورين 
جميع  حامية  إىل  الهادفة  اإلرشادية  واملعايري  السياسات  يف  وذلك 
املحتجزين من األرضار والتعامل مع املهاجرين عىل قدم املساواة 

مبا يضمن الكرامة اإلنسانية وفقاً للقوانني الدولية.

اإلنسان  حقوق  قانون  يف  للحامية  األساسية  العنارص  وتشمل 
والحد  التعسفي  واالعتقال  التعذيب  حظر  باملحتجزين  املتعلقة  
من مدة االحتجاز والبنود املناهضة للتمييز والحق يف الحرية. وقد 
أكدت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة والجمعية العامة 
لألمم املتحدة أنه يلزم تطبيق هذه املبادئ لقانون حقوق اإلنسان 
دون متييز لجميع األشخاص، مبن فيهم املهاجرين. وتحظر املعايري 
العليا  املفوضية  أصدرتها  التي  بالالجئني  الخاصة  األخرى  القانونية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني معاقبة املهاجرين عىل دخولهم أي 
بلد أو وجودهم فيها بشكل غري قانوين، وتؤكد أن احتجاز طالبي 

اللجوء ال يجب أن يكون سوى اإلجراء األخري.

لألمم  العليا  املفوضية  أصدرت   ،2012 األول  أكتوبر/ترشين  ويف 
احتجاز  تحكم  جديدة  إرشادية  معايري  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
واملامرسني  للحكومات  التوجيه  تقدم  ألن  تهدف  وألنها  الالجئني. 
القيادة  املعايري  هذه  توفر   ، وغريهم  القرار  وصانعي  القانونيني 
اللجوء الت (إل جي يب يت  الخاصة لطالبي  القّيمة حول املخاوف 

آي) يف أماكن االحتجاز. وينص املعيار 9-7 عىل ما ييل:

قد يكون من الرضوري اتخاذ التدابري الالزمة لضامن أن أي وضع 
الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  للمثليات 

مخاطر  إىل  يعرّضهم  لن  االحتجاز  أماكن  يف  الجنس  ومزدوجي 
أو  العقيل  أو  الجسدي  االعتداء  أو  السيئة  املعاملة  أو  العنف 
واالستشارات  الرعاية  عىل  الحصول  حق  مُينحوا  وأن  الجنيس؛ 
االحتجاز  أماكن  موظفي  وأنَّ  املقتىض؛  حسب  املناسبة  الطبية 
لهم  والخاص، ممن  العام  القطاعني  األخرين يف  املسؤولني  وجميع 
والتأهيل حول معايري  للتدريب  االحتجاز، يخضعون  عالقة مبرافق 
التمييز،  وعدم  باملساواة  الخاصة  الدولية  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
مبا يف ذلك ما يتعلق بامليل الجنيس أو الهوية الجندرية. ويف حالة 
االحتجاز،  أماكن  يف  األشخاص  من  الفئة  لهذه  األمن  توفري  تعّذر 
جهات  إىل  إحالتهم  أو  رساحهم  إطالق  خيارات  يف  النظر  ينبغي 
مالمئاً  غري  طريقاً  االنفرادي  الحجز  ُيعدَّ  الخصوص،  وبهذا  أخرى. 

إلدارة حامية هؤالء األفراد أو ضامن حاميتهم2.

وعىل الرغم من الرتحيب الكبري بذلك، فال تكفي املعايري اإلرشادية 
املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  وضعتها  التي  باالحتجاز  الخاصة 
اعتقال  متيز  التي  الكربى  املشكالت  مع  للتعامل  الالجئني  لشؤون 
عىل  يتعني  املطاف،  نهاية  ويف  الجنسية.  األقليات  من  املهاجرين 
الجنسية املحددة  األقليات  البدائل لالحتجاز لجميع  الدول تقديم 
االحتجازية وإجراءات إصدار  التدابري غري  ذاتياً، مع وضع  لهويتها 
موظفي  تدريب  يلزم  فإنه  هذا،  عن  فضاًل  البديلة3.  األحكام 
الـ  املهاجرين  احتياجات  حامية  عىل  االحتجاز  مرافق  وإدارة 
الحصول  ضامن  يجب  كام  بها.  وعيهم  ورفع  آي)  يت  يب  جي  (إل 
مع  والتواصل  االجتامعية  والرعاية  املناسبة  الصحية  الرعاية  عىل 
الطبية  والعناية  القانونية  االستشارات  الخارجي، مبا يف ذلك  العامل 
كذلك  ويجب  آي).  يت  يب  جي  (إل  للـ  الخارجي  الدعم  وأنظمة 
اعتبار سالمة املحتجزين الـ (إل جي يب يت آي) وإنهاء صور التمييز 
عىل  السجون،  ومسؤويل  األخرين  املعتقلني  ِقبل  من  واإلساءات، 

أنها أولوية قصوى.

تعمل شانا تاباك shanatabak@gmail.com مامرسة مقيمة 
يف العيادة القانونية لحقوق اإلنسان الدويل التابعة للجامعة 

rslevitan@gmail.com مستشارة  األمريكية وراتشيلل ليفيتان 
www.hias.org HIAS رئيسية )الالجئني والهجرة( لدى

املحدد بالوالدة عىل أنه ذكر لكنه لهوية جندر األنثى.  .1
التوجيهات اإلرشادية لالحتجاز: اإلرشادات التوجيهية حول التدابري والتوجيهات   .2

 واجبة التطبيق املتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائل االحتجاز، 
 (Detention Guidelines: Guidelines on the Applicable Criteria

 and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and
 (Alternatives to Detention ديسمرب/كانون األول 2102

www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html
نرشة الهجرة القرسية، العدد 44 (سبتمرب/أيلول القادم 2013) سيستعرض يف   .3

 موضوعه الرئييس قضية االحتجاز، مبا يف ذلك البدائل املطروحة له 
 www.fmreview.org/ar/detention


