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الجنيس. ويف حالة مقدم الطلب األول، نقض مجلس الالجئني القرار 
بتجريم  الخاصة  األحكام  وتنفيذ  أن مجرد وجود  إىل  أن خلص  بعد 
األفعال املثلية كاف ملنح وضع اللجوء. ويف الحالة الثانية، قرر مجلس 
اللجوء أن امليل املثيل ملقدم الطلب مل يتأكد بصورة فاعلة، عىل الرغم 
من الشهادة الطبية لعامل الجنس واملادة التي قدمها مقدم الطلب. ( 

نقضت املحكمة اإلدارية هذا القرار فيام بعد).

الخالصة
املتعلقة  الدولية  باملعايري  ملزمة  والرشقية  الوسطى  أوروبــا  دول 
الوطنية  اللجوء  سلطات  مامرسة  أن  غري  اللجوء.  وطالبي  بالالجئني 
فيام يتعلق مبطالب الـ (إل جي يب يت آي) ال تلبي تلك املعايري أبداً. 
يت  يب  (إل جي  الـ  من  اللجوء  لطالبي  املنخفض  العدد  إىل  وبالنظر 
اللجوء  سلطات  أن  يبدو  والرشقية،  الوسطى  أوروبا  منطقة  يف  آي) 
الوطنية تعوزها الخربة يف التعامل مع هذه املطالب ومن السهل أن 
تقع يف الخطأ يف تقييم الظروف الفردية ملقدمي الطلبات واألوضاع 
تشجع  أن  ينبغي  الحقيقة  وهذه  األصلية.  بالدهم  يف  املوضوعية 
جميع الجهات املعنية من املسؤولني الحكوميني واملنظامت الحقوقية 

للتعاون بشكل أوثق بغية تبادل املعلومات واملامرسات الجيدة.

 anna.sledzinska@gmail.com آنا شليدزينسكا - سيمون
أستاذ مساعد بكلية الحقوق، جامعة فروكالف، بولندا. وكشيشتوف 

شميشك ksmiszek@gmail.com عضو الجمعية البولندية 
للقانون اإلداري ورئيس قسم حقوق اإلنسان يف كلية الحقوق 

واإلدارة، جامعة وارسو، بولندا. وعمل خبرياً بولندياً يف مرشوع 
»الهروب من رهاب املثلية«.

يعتمد املقال عىل نتائج مرشوع »الهروب من رهاب املثلية«. 
 وُيتاح التقرير النهايئ عىل:

http://tinyurl.com/Fleeing-Homophobia-report

أُجري املرشوع بالتعاون مع لجنة هلسنيك املجرية، الدفاع عن حقوق الت (إل جي يب   .1
يت آي)/ شبكة لينفورد واملجلس األورويب لالجئني واملنفيني.

م القضيبي« التغيريات يف تدفق الدم إىل األعضاء الجنسية  يقيس »تخطيط التحجُّ  .2
استجابة للتعرُّض ملثري جنيس واضح مريئ ومسموع، وذلك باستخدام األقطاب الكهربائية 

www.unhcr.org/4daed0389.pdf .املتصلة باألعضاء التناسلية
م  تعليقات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حول مامرسة تخطيط التحجُّ  .3

القضيبي يف جمهورية التشيك لتحديد مصداقية مطالب اللجوء استناداً إىل االضطهاد 
 القائم عىل امليل الجنيس. أبريل/نيسان 2011 

www.unhcr.org/refworld/docid/4daeb07b2.html - تقرير منظمة طالبي اللجوء 
http://tinyurl.com/ORAM-phallometry-report (أورام) والهجرة

أطر عمل حقوق اإلنسان العاملية واجبة التطبيق عىل املهاجرين من املثليات واملثليني 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس

شانا تاباك وراتشيل ليفيتان

لكن  األسباب،  من  للعديد  نظراً  بالدها  الجنسية  األقليات  تغادر 
والتمييز  الهوية  عىل  القائم  العنف  إىل  الغالب  يف  ترجع  مغادرتهم 
واألرسة  الحكوميني  الفاعلني  يد  عىل  تواجههم  التي  واملضايقات 
واملجتمع. وعىل الرغم من أنه ال يوجد أي صك قانوين دويل لحامية 
املثليات واملثليني ومزدوجي  الخاصة باألشخاص من  حقوق اإلنسان 
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس (إل جي يب يت آي)، 
أحكام  مؤخراً  املاضية  السنوات  يف  الدولية  القانونية  الجهات  أّولت 
حقوق اإلنسان األساسية عىل أنها واجبة التطبيق عىل فئة املثليات 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس.

األمم  يف  للمعاهدات  املختلفة  الهيئات  الرسالة  هذه  عىل  وأكدت 
نصت  التي  اإلنسان  حقوق  لجنة  فيها  مبا  الرسالة،  هذه  املتحدة 
تنطبق  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  مبادئ  أنَّ  عىل 
(إل  الـ  الجميع دون متييز مبن فيهم األشخاص  بشكل متكافئ عىل 
جي يب يت آي)، مؤكدة أن اإلشارة إىل »الجنس« يف املادة 26 (البند 
تتضمن  املذكور)  الدويل  العهد  يف  التمييز  بعدم  املتعلق  الرئييس 

االقتصادية  بالحقوق  الخاصة  اللجنة  تحظر  وباملثل،  الجنيس1.  امليل 
واالجتامعية والثقافية (وهي الجهة التأويلية املفّوضة للعهد الدويل 
للتمييز  صور  أي  والثقافية)  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  حول 
عىل أساس امليل الجنيس2. وبالتايل، يجب أن تضمن الدول األطراف يف 
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل حول 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية حامية الحقوق املنصوص 
عليها يف العهدين لجميع األشخاص الـ (إل جي يب يت آي)، مبن فيهم 
كال  يف  موّضح  هو  كام  الجغرافية،  بالدهم  داخل حدود  املهاجرين، 

العهدين.

فيام وراء هذه الحاميات القانونية الدولية لألفراد الـ (إل جي يب يت 
تطبيق  يلزم  أنه  أيضاً  اإلقليمية  اإلنسان  حقوق  جهات  أكدت  آي)، 
قانون حقوق اإلنسان عىل من تم التمييز ضدهم عىل أساس امليل 
األوروبية  املحكمة  أقرت  ومؤخراً،  الجندرية.  الهوية  أو  الجنيس 
(إل جي يب يت آي) يشكل  الـ  املحتجزين  أن فصل  اإلنسان  لحقوق 
انتهاكاً لحقوق اإلنسان الخاصة بهم ويرتقي إىل مستوى التعذيب أو 
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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 الجنايئ3. وقد قىض الفقه القانوين 
الـ (إل جي  اإلنسان حول حقوق  للجنة ما بني األمريكيتني لحقوق 
يب يت آي) للمرة األوىل أنَّ االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تحظر 

التمييز القائم عىل امليل الجنيس4.

عام 2006، صاغت  اإلنسان هذه، ويف  معايري حقوق  إىل  وباإلضافة 
اإلرشادات  وهي  يوغياكارتا،  مبادئ  القانونيني  الخرباء  من  مجموعة 
التوجيهية التي تتناول الكيفية التي ترتبط بها أسس حقوق اإلنسان 
إلزامية  غري  املبادئ  هذه  أن  ورغم  الجنسية5.  باألقليات  األساسية 
الدويل  للقانون  األولّية  الحاميات  عن  تعرب  فإنها  للدول،  بالنسبة 
لألقليات الجنسية، كام أنها ترشد الدول حول أفضل املامرسات لضامن 

حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص الـ (إل جي يب يت آي).

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

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

انظر تونني ف. اسرتاليا، رسالة لجنة حقوق اإلنسان رقم 488/ 1992، وثيقة األمم   .1
املتحدة CCPR/C/50/D/488/1992، الفقرة 7-8 (1994).

انظر لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الحق   .2
يف الحصول عىل أعىل معايري الصحة التي ملكن الحصول عليها، 11 أغسطس/آب 2000، 

.4/2000/E/C.12
http://tinyurl.com/CESCR-comment14-ar

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، اإلصدار العارش، تركيا (التطبيق رقم 09/24626)  .3
 www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm  .4

ال توجد نسخة عربية
قضية: اتالو ريفو وبناته ضد التشييل، أساس الدعوى والتعويضات والتكاليف، الحكم، 

اللجنة بني األمريكيتني لحقوق اإلنسان 83 – 84 (24 فرباير/شباط 2012)
مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق قانون حقوق اإلنسان الدويل فيام يتعلق بامليل الجنيس   .5

www.yogyakartaprinciples.org/principles_ar.pdf 2006 ،والهوية الجندرية

الالجئون ااملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس : 
الحالة الربازيلية

هرنيكه رابيلو دي كارفالو

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

الربازييل.

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

التمييز ضدهم.

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 
الجنسية.  املثلية  رهاب  عىل  املبنية  العنف  وأحداث  الجرائم  وقوع 
ومنذ عرش سنوات ال يزال هناك مرشوع قانون لتجريم رهاب املثلية 

الجنسية ينتظر البت به يف مجلس النواب الوطني.

ويف غضون ذلك، يعني االعرتاف باألقليات الجنسية كجامعة اجتامعية، 
فيام يتعلق بطلب اللجوء والحصول عليه استمرار قانون الالجئني يف 
الربازيل ومعاهدة الالجئني لعام 1951 يف كونهام أكرث األدوات قوة يف 

الدفاع عن حقوق الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف الربازيل.

هرنيكه رابيلو دي كارفالو henrique.carvalho@aol.com هو 
محاٍم 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.


